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ABSTRAK 

Reviana As, Kusdiantini. 2017. Analisis Penggunaan Kalimat Efektif Dalam Amanat Pembina 

Upacara di Sekolah Menegah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang2017, 

Skripsi.Tanjungpinang: Jurusan Pendidikaan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.Pembimbing I: 

Drs. Suhardi, M.Pd. Ppembimbing II: Riau Wati, M.Hum. 

 

Kata Kunci: Analisis, Kalimat Efektif, Amanat Pembina Upacara 

Permasalahan penelitian ini adalah penggunaan kalimat efektif di kalangan amanat 

pembina upacara di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang dari aspek Ketepatan 

Diksi, Penggunaan Pedoman Ejaan dan Struktur alimat.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ketepatan diksi, penggunaan pedoman ejaan dan struktur kalimat pada amanat 

pembina upacara di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif jenis analisis dokumen yang 

bersifat mendeskripsikan data-data, data dalam penelitian ini berupa rekaman dengan 

mengumpulkan data melalui observasi langsung.Adapun teknik analisis data yang digunakan 

adalah content analysis (kajian isi), kemudian peneliti analisis dengan teknik membaca, 

memahami, mengidentifikasi dan menganalisis. 

Objek penelitian ini adalah amanat pembina upacara yang disampaikan para pembina 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang selama 1 bulan, yaitu maret sampai 

april 2017 yang berjumlah 4 amanat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa penggunaan 

kalimat efektif dari aspek ketepatan diksi pada amanat yang disampaikan para pembina masih 

bermasalah.kesalahan yang sering dijumpai adalah pemilihan kata yang tidak tepat. Dari aspek 

penggunaan pedoman ejaan juga masih bermasalah.tidak memperhatikan kata hubung dan tanda 

baca dengan baik. Begitu juga dengan struktur kalimat yang masih bermasalah sehingga kalimat 

tidak efektif.Peneliti berharap agar para pembina lebih memperhatikan pilihan kalimat yang 

efektif, agar pesan yang ingin disampaikan tercapai dengan benar kepada siswa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap sekolah atau kantor pastilah mempunyai tujuan untuk mencapai tujuannya,melalui 

komunikasi yang baik dan benar antara kepala sekolah, guru, dan siswa. Komunikasi yang 

dilakukan melalui amanat yang disampaikan oleh Pembina upacara kepada semua guru dan 

siswa.Komunikasi itu dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. 

Salah satu media komunikasi lisan yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan 

atau maksud secara lisan. Lisan menghendaki adanya lawan bicara yang siap mendengarkan apa 

yang diucapkan oleh seseorang, seperti amanat yang disampaikan oleh pembina upacara kepada 

guru dan siswa saat upacara Senin pagi yang rutin dilakukan disetiap sekolah terutama di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 12Tanjungpinang. 

1.2 Pembeberan Masalah 

Pemerintah sudah lama mencanangkan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Maksudnya jelas, bahwa pemerintah telah cukup memberikan perhatian dalam memperhatikan 

penggunaan bahasa dari segala kesalahan bahasa. Dewasa ini juga pemerintah telah berusaha 

dalam memberikan kepedulian terhadap penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

kepada seluruh lapisan masyarakat, baik instansi pemerintahan maupun swasta. Hal ini bertujuan 

agar masyarakat sadar akan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Untuk itu, dalam realitas sehari-hari, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam 

penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam amanat pembina upacara. Beberapa 

masalah yang peneliti temui adalah : 



 

 

1. Pembina upacara sering menyampaikan amanat dengan menggunakan kata yang tidak 

tepat. 

2. Pembina upacara sering menyampaikan amanat dengan tidak memperhatikan tanda baca 

dan kata hubung. 

3. Pembina upacara sering menyampaikan amanat dengan tidak memperhatikan struktur 

kalimat yang baik dan benar. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Bertolah dari pembeberan masalahdi atas, dan agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu 

dibatasi permasalahan yangakan diteliti. Oleh sebabitu, penelitian ini hanya dibatasi pada 

permasalahan Penggunaan Kalimat Efektif Dalam Amanat Pembina Upacara di sekolah 

Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang pada Maret sampai April 2017. 

1.4 Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara terarah agar penelitian berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah peneliti kemukakan di 

atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan melalui kalimat tanya sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah penggunaan ketepatan diksi dalam amanat pembina upacara Senin pagi di 

Sekolah Menegah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang? 

b. Bagaimanakah penggunaan poedoman ejaan dalam amanat pembina upacara Senin pagi 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang ? 

c. Bagaimanakah struktur kalimat dalam amanat pembina upacara Senin pagi di Sekolah 

Menegah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang ? 

 



 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis ketepatan diksi dalam amanat pembina upacara Senin pagi di 

Sekolah Menegah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang. 

b. Untuk menganalisis penggunaan pedoman ejaan dalam amanat pembina upacara Senin 

pagi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang. 

c. Untuk mengalisis struktur kalimat dalam amanat pembina upacara Senin pagi di Sekolah 

Menegah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, 

dapat mencapai tujuan secara optimal dan dapat bermanfaat secara umum. Adapun manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.6.1 Teoretis 

Untuk memperluas pengetahuan dan untuk menambah kajian-kajianteori yang berkaitan 

dengan kalimat efektif  terutama dalam penggunaan kalimat efektif dalam penyampaian amanat. 

1.6.2 Praktis  

1. Untuk mengetahui penggunaan kalimat efektif. Hasil kajian ini juga dapat digunakan bagi 

guru untuk bahan ajar. 

2. Untuk peneliti yaitu menambah pengetahuan berkaitan dengan permasalahan penggunaan 

kalimat efektif di kalangan guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 

Tanjungpinang. 



 

 

3. Peneliti lain yaitu, sebagai informasi awal untuk dapat ditindaklanjuti pada masa yang 

akan datang. 

1.7 Defenisi Istilah 

1. Analisis adalah penyidikan peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

2. Kalimat adalah suatu bahasa yang secara relative maupun secara berdiri sendiri, 

mempunyai pola intinasi akhir dan terdiri atas kata. 

3. Kalimat efektif adalah kalimat yang disampaikan dapat dipahami oleh pendengar dengan 

baik. 

4. Amanat Pembina upacara adalaha pidato atau ceramah yang disampaikan oleh Pembina 

upacara kepada guru dan  siswadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang. 

 

II. LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kalimat Efektif 

Setiap gagasan, pikiran, atau konsep yang dimiliki seseorang pada praktiknya akan 

dituangkan dalam bentuk kalimat. Kalimat yang benar ( dan juga baik) haruslah memenuhi 

persyaratan gramatikal. Artinya, kalimat itu harus  disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang 

berlaku, seperti unsur-unsur yang penting yang harus dimiliki kalimat (subjek dan predikat), 

memperhatikan ejaan yang disempurnakan, dan cara memilih kata (diksi) yang tepat dalam 

kalimat, kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh 

pembaca atau pendengar. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Kalimat efektif adalah 

kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau  dirasakan oleh pembicara dapat diterima dan 

dipahami oleh pendengar sama benar dengan apa yang dipikirkan oleh pembicara menurut 

Badudu dalam Ida bagus putrayasa (2007:1).  



 

 

 

Syarat Kalimat Efektif 

Menurut Ida Bagus Putrayasa (2007:3)”, untuk menyusun kalimat efektif ada dua syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu: 1) syarat awal dan 2) syarat utama. Syarat awal meliputi dua hal, yaitu: 1) 

diksi dan 2) pengunaan pedoman ejaan. Diksi yang akan dibicarakan mencakup”. 

a. Kata-kata yang memenuhi insoformisme 

b. Kata-kata yang bersinonim dan berhomofon 

c. Kata-kata yang bermakna denotasi dan konotasi 

d. Kata-kata yang umum dan kata khusus 

e. Kata-kata yang istilah-istilah asaing 

f. Kata-kata yang popular dan kata konkret 

g. Kata-kata jargon 

h. Makna kata dalam kalimat 

Syarat awal kedua yang menyangkut ejaan juga dirinci pembahasannya sebagai berikut: 

a. Penulisan huruf 

1. Penulisan huruf menyangkut dua masalah, yaitu huruf besar dan huruf miring penulisan 

kata,dan  

(kata turunan) Imbuhan (awalan dan akhiran) ditulis serangkai dengan kata yang 

langsung mengikuti atau mendahuluinya. 

2. (kata depat) kata depan dituliskan terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali 

daripada dan kepada. 

(partikel) partikel lah, kan, dan, kah, ditulis serangkai dengan kaya yang mendahuluinya. 



 

 

3. (Kata bilangan) lambang bilangan pada awal kalimat dituliskan dengan huruf. 

b. Tanda baca 

1. (tanda titik) tanda titik dipakai akhir kalimat pertanyaan dan seruan. 

2. (tanda koma) tanda koma dipakai diantara unsur-unsur dalam sesuatu perincian atau 

pembilangan. 

3. (tanda titik koma) digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu 

kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. 

4. (tanda titik dua) digunakan untuk akhir suatu pertanyaan lengkap diikuti rangkaian atau 

pemerian. 

5. (tanda Tanya) digunakanuntuk kalimat Tanya. 

Syarat utama kalimat efektif mencakup dua hal, yaitu: 1) struktur kalimat efektif dan 

2) ciri kalimat efektif. Struktur kalimat efektif meliputi: 

a. Struktur kalimat 

Terdapat dua unsur 1) S/ subjek, 2) P/predikat 

b. Struktur kalimat paralel,dan 

Adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama dipakai dalam susunan serial. 

c. Struktur kalimat periode 

Jika pada kalimat unsur-unsur yang disampaikan cenderung intinya, tetapi jika pada 

unsur periode malah sebaliknya. 

Disisi lain, ciri kalimat efektif adalah 

a. Kesatuan 



 

 

Betapa pun sebuah kalimat, baik kalimat inti maupun kalimat luas, agar 

tetapberkedudukan sebagai kalimat efektif, haruslah mengungkapkan sebuah ide pokok 

atau satu kesatuan pikiran. 

b. Kehematan  

Adalah adanya hubungan jumlah kata yang digukan dengan luasnya jangkauan makna 

yang diacu. 

c. Penekanan  

Adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah 

satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan itu 

lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. 

d. Kevariasian 

Dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat bayang dipergunakan. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Dari pengamatan peneliti ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan, yaitu: 

Edis Suhandi (2013)“. Analisis Penggunaan Kalimat Efektif Surat Keluar di Kantor  Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan 2012/2013”. Tujuan penelitian menganalisis kalimat 

efektif pada surat keluar, pada penelitian ini hanya dibatasi pada kaidah penulisan surat keluar 

menggunakan  kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Penelitian ini dilakukan di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan UniversitasMaritim Raja Ali Haji Tanjungpinang tahun 

2013.Penelitian yang dilakukan peneliti perbedaan yaitu penelitian Edis Suhandi tentang surat 

keluar sedangkan peneliti sendiri tentang amanat upacara senin pagi. 

2.3 Kerangka Konseptual  



 

 

Kerangka Konseptual dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas untuk memahami 

dan mengkaji yang diteliti. Kerangka konseptual tersebut dapat peneliti gambarkan sebagai 

berikut:  

 

teoretis    : 

  

 

 

 

konseptual   : 

 

  

 

 

Operasional   : 

  

 

 

 

Kalimat efektif amanat kepala sekolah pada 

amanat upacara senin pagi Sekolah Menengah 

Pertama Pegeri 12 Tanjungpinang Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

Skor kalimat efektif pada amanat kepala sekolah 

pada upacara senin pagi di sekolah Menengah 

Pertama Negeri 12 Tanjungpinang Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

Kalimat efektif 



 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian yang menghasilkan data berupa, 

ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati (Chony 2012:13).Dalam penelitian ini 

datanya berupa kalimat tuturan amanat Pembina upacara Senin pagi. 

3.2 Objek Penelitian  

Objekpenelitian ini adalah kalimat efektif dalam amanat Pembina upacara.yasyin 

(1997:342).Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yang dijadikan objek adalah 

kalimat efektif dalam amanat pembina upacara pada Upacara Senin Pagi di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 12 Tanjungpinang Tahun 2017. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang yang 

ada di jalan Kampung Baru Kilometer 12 Kelurahan Air Raja Tanjungpinang Timur. 

2. Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Maret sampai April Tahun 2017. 

3.4 Metode dan Teknik Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif dimana peneliti ingin mengetahui sesuatu 

mengenai situasi atau kejadian yang sebenarnya, menurut Suryabrata (2010:76). Metode 

penelitian meliputi: deskripsi, dan komparasi sampling induks, dedukasi, eksplanasi, dan 

interpratasi, kualitatif dan kuantitatif. Berkait pada pandangan Ratna maka metode yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

 

 

 



 

 

IV. HASIL-HASIL PENELITIAN 

 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh terhadap Amanat Pembina Upacara di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang dari aspek ketapatan diksi. 

TABEL 2 

ASPEK KETEPARAN DIKSI 

NO Dokumen Data dalam kaliamat 

(kalimat amanat pembina) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Amanat I 

 

 

 

 

 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur 

kehadirat Allah Swt yang mana pada pagi hari ini 

kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan 

untuk hadir di sekolah ini dan sama-sama dapat 

mengikuti upacara senin pagi di halaman sekolah 

kita ini sebagaimana biasanya. 

 

Untuk petugas piket yang telah ditentukan agar dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya, 

sampah sampah yang masih ada di kolong kolong 

meja kalian belajar agar dapat di bersihkan sebelum 

kalian meninggalkan kelas. 

 

4.1 Penggunaan Pedoman Ejaan 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh terhadap Amanat Pembina Upacara di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang dari aspek penggunaan pedoman ejaan. 

 

 

 

 



 

 

TABEL 3 

ASPEK PENGGUNAAN PEDOMAN EJAAN 

NO Dokumen Data dalam kaliamat 

(kalimat amanat pembina) 

1 Amanat I 

 

 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur 

kehadirat Allah Swt yang mana pada pagi hari ini 

kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan 

untuk hadir di sekolah ini dan sama-sama dapat 

mengikuti upacara senin pagi di halaman sekolah 

kita ini sebagaimana biasanya. 

 

 

4.2 Struktur Kalimat 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh terhadap Amanat Pembina Upacara di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang dari aspek struktur kalimat. 

 

TABEL 4 

ASPEK STRUKTUR KALIMAT 

NO Dokumen Data dalam kaliamat 

(kalimat amanat pembina) 

I 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Amanat I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah Menengah PertamaNegeri 12 

Tanjungpinang yang saya hormati, bapak/ibu guru 

serta tenaga kependidikan yang saya hormati dan 

siswa/i yang saya sayangi. 

 

Terimakasih pada kesempatan kali ini saya diberikan 

kesempatan menjadi pembina upacara pada upacara 

kali ini. 

 

Masih sama pada senin-senin yang lalu amanat saya 



 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

hari ini hanya mengulangi amanat-amanat yang 

telah disampaikan oleh pembina-pembina 

sebelumnya, terutama untuk kebersihan lingkungan 

sekolah agar ditingkatkan lagi. 

 

Kepada yang masih terlambat hadir bapak harapkan 

untuk tidak terlambat lagi. 

 

 V. PEMBAHASAN 

Ketepatan Diksi 

Berdasarkan data penelitian yang telah peneliti peroleh maka diketahui bahwa 

penggunaan kalimat efektif dari aspek ketepatan diksi di kalangan pembina upacara masih 

bermasalah, khususnya pembina upacara yang telah melaksanakan amanat di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang. 

1.1.1 Amanat I 

1. “Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang mana 

pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di 

sekolah ini dan sama-sama dapat mengikuti upacara senin pagi di halaman sekolah 

kita ini sebagaimana biasanya.” 

 

Kata panjatkan dalam kalimat tersebut tidak efektif karena pilihan katanya tidak tepat, 

seharusnya kalimat menjadi : 

“Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang mana 

pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di 

sekolah ini dan sama sama dapat mengikuti upacara senin pagi di halaman sekolah 

kita ini sebagaimana biasanya.” 

 

2. “Untuk petugas piket yang telah ditentukan agar dapat melaksanakan tugasnya 

sebagai mana mestinya, sampah sampah yang masih ada di kolong kolong meja 

kalian belajara agar dapat di bersihkan sebelum kalian meninggalkan kelas.” 

 



 

 

Kata kolong-kolong dalam kalimat tersebut tidak efektif karena pilihan katanya tidak tepat, 

seharusnya kalimat menjadi : 

“Untuk petugas piket yang telah ditentukan agar dapat melaksanakan tugasnya 

sebagai mana mestinya, sampah sampah yang masih ada di laci meja kalian belajar 

agar dapat di bersihkan sebelum kalian meninggalkan kelas.” 

 

Pedoman Ejaan 

Berdasarkan data penelitian yang telah peneliti peroleh maka diketahui bahwa penggunaan 

kalimat efektif dari aspek penggunaan pedoman ejaan di kalangan pembina upacara masih 

bermasalah, khususnya pembina upacara yang telah melaksanakan amanat di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang. 

 

1.1.2 Amanat I 

1. “Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang mana 

pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di 

sekolah ini dan sama sama dapat mengikuti upacara senin pagi di halaman sekolah 

kita ini sebagaimana biasanya.” 

  

Kalimat diatas tidak efektif karena tidak memperhatikan pemakaian tanda baca ( koma), 

kalimat seharusnya: 

“Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, yang mana 

pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di 

sekolah ini dan sama sama dapat mengikuti upacara senin pagi di halaman sekolah 

kita ini sebagaimana biasanya.” 

 

Struktur Kalimat 

Berdasarkan data penelitian yang telah peneliti peroleh maka diketahui bahwa 

penggunaan kalimat efektif dari aspek struktur kalimat di kalangan pembina upacara masih 

bermasalah, khususnya pembina upacara yang telah melaksanakan amanat di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang. 



 

 

1.1.3 Amanat I  

1. “Kepala Sekolah Menengah PertamaNegeri 12 Tanjungpinangyang saya hormati, 

bapak/ibu guru serta tenaga kependidikan yang saya hormati dan siswa/i yang saya 

sayangi.” 

 

Kalimat diatas tidak efektif karena tidak terstruktur dengan baik, kalimat seharusnya 

menjadi : 

“Yang terhormat bapak Kepala Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 12 Tanjungpinang, yang terhormat bapak/ibu guru dan tenaga kependidikan 

serta siswa/i yang saya sayangi.” 

 

2. “Terimakasih pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan menjadi pembina 

upacara pada upacara kali ini.” 

 

Kalimat diatas tidak efektif karena tidak terstruktur dengan baik, kalimat seharusnya 

menjadi : 

“Saya ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjadi 

pembina upacara pada hari ini.” 

 

 

3. “Masih sama pada senin-senin yang lalu amanat saya hari ini hanya mengulangi 

amanat-amanat yang telah disampaikan oleh pembina-pembina sebelumnya, 

terutama untuk kebersihan lingkungan sekolah agar ditingkatkan lagi.” 

 

Kalimat diatas tidak efektif karena tidak terstruktur dengan baik, kalimat seharusnya 

menjadi : 

“Amanat saya hari ini hanya mengulangi amanat yang telah disampaikan oleh 

pembina sebelumnya, terutama untuk kebersihan lingkungan sekolah agar 

ditingkatkan lagi.” 

 

 

4. Kepada yang masih terlambat hadir bapak harapkan untuk tidak terlambat lagi. 

 

Kalimat diatas tidak efektif karena tidak terstruktur dengan baik, kalimat seharusnya 

menjadi : 



 

 

“Bapak mengharapkan bagi yang masih terlambat hadir, agar tidak terlambat lagi.” 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa penggunaan kalimat 

efektif dari aspek ketepatan diksi pada amanat yang disampaikan para pembina masih 

bermasalah.kesalahan yang sering dijumpai adalah pemilihan kata yang tidak tepat. Dari aspek 

penggunaan pedoman ejaan juga masih bermasalah.tidak memperhatikan kata hubung dan tanda 

baca dengan baik. Begitu juga dengan struktur kalimat yang masih bermasalah sehingga kalimat 

tidak efektif.Peneliti berharap agar para pembina lebih memperhatikan pilihan kalimat yang 

efektif, agar pesan yang ingin disampaikan tercapai dengan benar kepada siswa. 

1.2 Saran 

Banyak sekali kesalahan berbahasa yang dapat diteliti pada pembina upacara. Untuk itu, 

peneliti berharap agar peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan menganalisis 

kesalahan berbahasa yang lain. Dengan sumber data pembina yang berbeda. 
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