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ABSTRAK
Vinny Okcter. 130388201043. Analisis Kesalahan Penggunaan Kalimat
Efektif Pada Wacana Buku Paket Bahasa Indonesia Ekspresi Diri Dan
Akademik Kelas X. 2017. Skripsi. Program Studi Bahasa dan Sastra
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
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Berkenaan dengan pemilihan bahan ajar, ada kecendrungan sumber bahan
ajar dititikberatkan pada buku. Buku tidak terlepas oleh sebuah wacana yang
mendukung kelengkapan materi di dalamnya. Kesalahan siswa dalam belajar
merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Namun apabila kesalahan dibiarkan akan
menjadi kebiasaan yang kurang baik dan cenderung terulang kembali. Wacana
adalah rentetan kalimat yang saling berkesinambungan antara kalimat yang satu
dengan kalimat yang lainnya. Oleh karena itu, susunan kalimat di dalamnya
haruslah efektif. Kalimat efektif yakni kalimat yang diungkapkan secara singkat,
jelas dan tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesalahan
penggunaan kalimat efektif pada aspek kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran
bentuk, penekanan, kehematan dan kevariasian pada wacana buku paket bahasa
Indonesia ekspresi diri dan akademik kelas X.
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Objek dari penelitian ini
adalah wacana yang berjumlah 23 wacana pada buku paket bahasa Indonesia
ekspresi diri dan akademik kelas X. Teknik pengumpulan data yang digunakan
observasi deskriptif, teknik baca simak, dan teknik pencatatan. Adapun teknik
analisis data adalah membaca wacana, mengamati kalimat-kalimat berindikasi
tidak efektif, penyajian data, dan verifikasi data.
Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa dalam penggunaan kalimat efektif
masih terdapat kesalahan pada aspek kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran
bentuk, penekanan, kehematan, dan kevariasian pada wacana buku paket bahasa
Indonesia ekspresi diri dan akademik kelas X.

ABSTRACT
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regarding to the materials tensen, there is a tendency for hte source of the teaching
materials to be focused on the book. The book is not separated by a discourse that
supports the completeness of the material in it. The student’s mistake in leaening
is a natural thing to happen. Discourse is a series of continuous is a series of
continuous sentences between one sentence with another sentence. Thefore, the
order of sentences in it must be effective. Effective sentence ie sentences
expressed briefly, clearly, and precisely. The purpose of this research is to analyze
the misuse of effecyive sentence on the aspect of equivalence ant unity, alignment
of form, emphasis, thrift, and variation one the discourse of the Indonesia ekspresi
diri dan akademik kelas X.
This research is qualitative descriptive. The objek of this study is the discourse of
23 disecourses on the book package of Indonesia ekspresi diri dan akademik kelas
X. Source collection techniques used descriptive observation, reading techniques
refer, and recording techniques. As for analyticl techniques are reading discourse,
observing ineffective sentences, presenting, and verifying.
From the analysis results can be seen that the use of effective sentences still have
errors in the aspects of compatibility and unity, alignment of forms, emphasis,
thrift, and variation.

1. Pendahuluan
Dalam proses pembelajaran, berhasil tidaknya pencapaian tujuan banyak
dipengaruhi oleh bagaimana proses yang dialami oleh siswa. Oleh sebab itu,
kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Berkenaan dengan
pemilihan bahan ajar ini, secara umum masalah dimaksud meliputi cara penentuan
jenis materi, kedalaman, ruang lingkup, urutan penyajian, perlakuan terhadap
materi pembelajaran. Ada kecendrungan sumber bahan ajar dititikberatkan pada
buku. Buku yang digunakan sebagai bahan ajar harus disesuaikan dengan jenis
materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan komponen materi di dalam
buku tersebut perlu didukung dengan wacana yang sesuai dengan penggunaannya
sehingga peneliti melihat tingkat keefektifan wacana dalam buku bahasa
Indonesia.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat analisis yang dilakukan pada wacana yang terdapat
di dalam buku bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik Kelas X, dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan untuk
mendeskripsikan data yang terkumpul berdasarkan pada filsafat postivisme.
Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data, analisis data,
menarik kesimpulan dan laporan terhadap data yang di analisis.
3. Hasil Penelitian
Pada hasil analisis data kesepadan dan kesatuan terdapat kesalahan pada
keselerasan antara subjek-predikat, predikat-objek, dan predikat-keterangan. Dari

analisis tersebut terdapat kesalahan penggunaan kalimat efektif sebanyak 1
kalimat. Dari hasil analisis data kesejajaran bentuk terdapat kesalahan pada
penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang tidak bersifat keparalelan
antara kalimat sebelumnya dan selanjutnya. Dari analisis ini terdapat sebanyak 4
kalimat.
Dari hasil analisis data penekanan terdapat kesalahan pada upaya
memberikan aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu
unsur atau bagian kalimat. Dari hasil analisis ini terdapat kesalahan sebanyak 12
kalimat. Dari hasil analisis kehematan dalam mempergunakan kata terdapat
kesalahan pada pemakaian kata, frase atau bentuk lainnya. Dari hasil analisis ini
terdapat kesalahan sebanyak 16 kalimat. Dari hasil analisis data kevariasian dalam
struktur kalimat terdapat kesalahan pada bentuk pola, dan jenis kalimat yang
bervariasi. Dari analisis ini terdapat kesalahan sebanyak 10 kalimat.
4. Simpulan dan Saran
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian bab IV dan bab V, dapat peneliti simpulkan
bahwa analisis ini tidak mencari-cari kesalahan melainkan menganalisis kalimatkalimat yang berindikasi tidak efektif. Dari hasil analisis 23 wacana tersisa 8
wacana yang efektif. 15 wacana yang lain terindikasi tidak efektif. Bentuk-bentuk
kesalahan kalimat efektif di analisis dari tingkat kesepadanan dan kesatuan,
kesejajaran bentuk, penekanan, kehematan dalam mempergunakan kata, dan
kevariasian dalam struktur kalimat.

Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa dalam penggunaan kalimat
efektif penulisan dalam buku paket tidak memperhatikan tulisan dengan baik, dan
terdapat kekeliruan. Semua itu dapat diperinci sebagai berikut:
1.

Terdapat kesalahan penggunaan kalimat efektif pada aspek kesepadanan dan
kesatuan sebanyak 1 kalimat pada judul wacana Cara Menggunakan Kartu
ATM. Kalimat ini tidak memiliki kesepadan dan kesatuan antara kalimat
sebelumnya dengan kalimat berikutnya.

2.

Terdapat kesalahan penggunaan kalimat efektif pada aspek kesejajaran
bentuk sebanyak 4 kalimat pada judul wacana Karbon, Untung Rugi
Perdagangan Bebas, dan Pemimpin Sosial dan Politik Tidak Harus
Mempunyai Pendidikan Formal yang Tinggi. Kalimat ini tidak memiliki
keparalelan antar kalimat.

3.

Terdapat kesalahan penggunaan kalimat efektif pada aspek penekanan
sebanyak 12 kalimat pada judul wacana Komodo, Apa yang Harus Anda
Lakukan Jika Ditilang?, Cara Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM),
Untung Rugi Perdagangan Bebas, dan Anekdot Hukum Peradilan. kalimat ini
tidak jelas penekanannya.

4.

Terdapat kesalahan penggunaan kalimat efektif pada aspek kehematan
sebanyak 16 kalimat pada judul wacana Makhluk di Bumi Ini, Karbon,
Komodo, Apa yang Harus Anda Lakukan Jika Ditilang?, Cara Menggunakan
Kartu ATM, Cara Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Manfaat Jamu
Tradisional, Pemimpin Sosial dan Politik Tidak Harus Mempunyai

Pendidikan Formal yang Tinggi, Anekdot Hukum Peradilan, dan Langkah
Pelestarian Hewan Langka. Kalimat ini terdapat kata yang tidak hemat.
5.

Terdapat kesalahan penggunaan kalimat efektif pada aspek kevariasian
sebanyak 10 kalimat pada judul wacana Makhluk

di

Bumi

Ini,

Sistem

Peredaran Darah Manusia, Komodo, Cara Menggunakan Kartu ATM,
Manfaat Jamu Tradisional, Puntung Rokok, dan Negoisasi dan Cara
Melakukannya. Kalimat ini terasa monoton tampa adanya kevariasian.
Saran
Setelah melihat hasil penelitian tentang analisis kalimat efektif dalam
wacana, maka peneliti sarankan, kepada guru bahasa Indonesia, kepada Siswa,
peneliti, dan penelitian lain sebagai berikut:
1.

Kepada guru bahasa Indonesia sebaiknya harus lebih teliti dalam memilih
atau mempergunakan bahan ajar yang digunakan disekolah sekaligus
memperhatikan materi pembelajaran dan memanfaatkannya dengan tepat.

2.

Kepada siswa sebagai sumber ilmu sebaiknya agar lebih teliti membedakan
kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jika di dalam buku paket terdapat
kesalahan atau pun kekeliruan dalam tulisan yang tidak efektif, diskusikan hal
ini dengan guru maupun teman sekelas.

3.

Kepada peneliti sendiri, agar lebih mahir dalam mempergunakan kalimat
efektif. Dengan melihat 5 aspek yang menjadi ciri-ciri kalimat efektif yakni
kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, penekanan, kehematan dalam
mempergunakan kata, dan kevariasian dalam struktur kalimat.

4.

Kepada peneliti lain, banyak sekali kesalahan berbahasa yang dapat diteliti
pada wacana dalam buku paket. Untuk itu, peneliti berharap agar penelitian
lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan menganalisis kesalahan
berbahasa yang lain.
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