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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia baik 

lisan maupun tulisan. Bahasa menurut Kridalaksana (2001: 21) adalah sistem 

lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat 

untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Orang yang tidak 

mengikuti perkembangan bahasa pastilah akan ketinggalan. Penggunaan bahasa 

yang tidak didasari oleh pengetahuan yang baik tentang bahasa itu akan 

menimbulkan banyak kesalahan. Apabila kesalahan-kesalahan itu tersebar karena 

salah seorang meniru orang lain, terjadilah apa yang disebut salah kaprah yaitu 

salah yang sudah menjadi umum. Bahasa yang banyak salah kaprahnya bukanlah 

bahasa yang baik. Ungkapan tersebut membuktikan, bahwa bahasa itu bukanlah 

bahasa yang mantap dan kesalahan memunculkan banyak bentuk kecuali karena 

menyalahi kaidah. 

Dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan ilmiah, manusia menggunakan 

bahasa sebagai alat komunikasi. Nazar (2006: 1) menjelaskan bahwa bahasa 

Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi dan alat bernalar dalam kegiatan 

ilmiah, baik dalam perencanaan pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, 

dan teknologi maupun dalam penyebarluasan hasil perencanaan dan 

pengembangannya. KBBI (1989: 454) menyatakan bahwa komunikasi adalah 

pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan 
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cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Berdasarkan 

pengertian yang disampaikan di atas, komunikasi adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan pesan atau informasi 

dalam bentuk bahasa yang baik, sedangkan bernalar adalah memberi penalaran 

dalam sebuah komunikasi sehingga orang yang berinteraksi dan yang mendengar 

akan menangkap makna pembicaraan tersebut. Komunikasi dan bernalar tersebut 

digunakan dalam hal tulis-menulis atau berkarya ilmiah. 

Sering ditemukan kesalahan bahasa atau kalimat dalam hal tulis-menulis. 

Media ataupun jurnal yang selama ini dianggap tidak ada kesalahan sedikit pun 

terhadap tulisannya ternyata masih terdapat kesalahan bahasa yang mempengaruhi 

keefektifan kalimat. Kesalahan bahasa tersebut berupa tidak sesuainya penerapan 

prinsip ekonomis kata dalam jurnal dengan prinsip keefektifan kalimat yang 

sesuai kaidah bahasa yang telah ditetapkan. Akibat ketidaksesuaian itu muncullah 

kalimat yang tidak efektif. 

Selama ini, dalam hal tulis menulis sering terjadi kesalahan kalimat efektif 

yang menjadikan pembaca tidak memahami isi bacaan. Kalimat yang tidak 

mengikuti azas kalimat efektif dapat membingungkan pembaca. Sebab ide penulis 

tidak dapat ditangkap, sehingga informasi gagal disampaikan. Keefektifan kalimat 

ditinjau dari segi kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, 

kepaduan dan kelogisan kalimat. Penulis yang ingin menyampaikan isi pikirannya 

dalam bentuk tulisan, haruslah menggunakan kalimat yang dimengerti dan 

dipahami oleh pendengar dan pembaca. Oleh karena itu, penulisan yang kurang 
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efektif akan menghambat kesempurnaan kalimat dan menjadikan kalimat tersebut 

belum memenuhi ciri-ciri kalimat efektif. 

Penulisan kalimat juga sama halnya dengan berbahasa. Oleh karena itu, 

dalam menulis kalimat yang baik dan benar tentu memiliki aturan penulisan. 

Beberapa contoh aturan penulisan tersebut adalah penulisan kalimat, ejaan, frasa, 

kata, maupun yang lainnya karena penulisan bahasa kalimat sangat penting dan 

berpengaruh bagi pembaca. Sebagaimana dikemukakan Arifin (2001: 15-16), 

kaidah yang mengatur pemakaian bahasa itu meliputi kaidah pembentukan kata, 

pemilihan kata, penyusunan kalimat, pembentukan paragraf, penataan penalaran, 

serta penerapan ejaan yang disempurnakan. Tanpa keefektifan kalimat, tulisan 

tidak akan sempurna dan akan sulit dipahami oleh para kalangan pembaca, karena 

tulisan yang baik dan benar adalah tulisan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan.  

Penulisan yang baik harus didasari kalimat efektif, karena sebuah tulisan 

tersebut memuat beberapa hal pokok atau pesan yang disampaikan melalui 

menulis. Akan tetapi, jika penulisan tersebut masih kurang efektif, maka pembaca 

tidak akan memahami makna tulisan tersebut. Sama halnya yang dikemukakan 

Tim Dosen (2005: 24), bahwa tujuan tulis menulis atau karang mengarang adalah 

untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap dan isi pikiran secara jelas dan 

efektif, kepada para pembaca. Oleh sebab itu, ada beberapa persoalan yang harus 

diperhatikan untuk mencapai penulisan yang efektif. Contoh penulisan yang 

efektif seharusnya penulis mempunyai objek yang ingin dibicarakan. Apabila 

penulis sudah menemukan objek itu, maka penulis harus memikirkan dan 
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merenungkan gagasan atau idenya secara jelas, kemudian mengembangkan 

gagasan-gagasan utamanya secara segar, jelas dan terperinci. 

Analisis kalimat efektif ini bertujuan untuk mengetahui beberapa 

kesalahan yang terjadi dalam sebuah tulisan yang terdapat pada jurnal. Meskipun 

terlihat sempurna, tetapi di dalam kalimat-kalimat tersebut masih terdapat 

kesalahan unsur penulisan yang salah. Oleh karena itu, pemakaian kalimat efektif 

dalam bahasa Indonesia ragam tulis sangat diperlukan. Salah satu ciri kalimat 

efektif adalah penghilangan unsur bahasa yang mubazir, tetapi harus berhati-hati 

karena kadang terjadi kekeliruan sehingga menghilangkan unsur yang wajib 

dipakai. Hal ini akan mengurangi kebakuan dan tidak menunjang kebenaran serta 

kebaikan penggunaan bahasa. 

Bestari merupakan salah satu media informasi tulis formal. Bestari 

merupakan sarana komunikasi antara dosen dan mahasiswa atau hanya 

memberikan informasi seputar kampus. Selain itu, bestari juga memberikan 

informasi secara global mengenai ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan 

perkembangan dunia. Bestari yang diterbitkan oleh pusat penerbitan kampus 

memuat tulisan para dosen dan mahasiswa, yang berarti tulisan kaum intelek. 

Dosen dan mahasiswa sebagai kaum intelek tidak menutup kemungkinan 

membuat kesalahan dalam memproduksi ragam tulis formal. Hal ini terjadi karena 

tidak semua dosen dan mahasiswa paham mengenai faktor-faktor keefektifan 

kalimat. 
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Sebelumnya penelitian kalimat efektif pernah dilakukan oleh Dwi 

Sulistiyorini (1997) dengan judul “Analisis Keefektifan Kalimat dalam Rubrik 

“Jurus” Koran Kampus Bestari Universitas Muhammadiyah Malang Edisi Tahun 

1995”. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa terdapat kalimat-kalimat yang 

tidak efektif dipandang dari segi kelengkapan, kesejajaran, kehematan, dan 

kevariasian. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sumber data 

dan syarat-syaratnya. Penelitian ini lebih menekankan pada syarat-syarat yang 

dipandang dari segi kesepadanan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan 

kalimatnya. 

Selama ini kesalahan penulisan kalimat banyak ditemui di berbagai media 

cetak, misalnya koran, majalah, surat kabar, jurnal atau pun media yang lainnya. 

Penelitian dilakukan karena terdapat permasalahan yang menyangkut penulisan 

kalimat yang kurang efektif. Oleh karena itu, dengan penelitian ini diharapkan 

kasalahan penulisan kalimat yang selama ini masih terdapat kekurangan akan 

terungkap dan menjadikan lebih efektif dari yang sebelumnya. 

1.2 Jangkauan Masalah 

Tujuan tulis-menulis atau karang-mengarang adalah untuk 

mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap dan isi pikiran secara jelas dan 

efektif, kepada para pembaca (Keraf, 1984: 34). Dalam tulis menulis, seseorang 

biasanya menggunakan kalimat. Kalimat merupakan suatu bentuk bahasa untuk 

menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan 

kepada orang lain. 
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Setiap penulisan, khususnya Jurnal Ilmiah Bestari masih terdapat berbagai 

kesalahan dalam penulisan kalimatnya. Demi menarik minat atau perhatian 

pembaca, biasanya penulisan kalimat pada jurnal dibuat semenarik mungkin. 

Akan tetapi, tidak semua kalimat benar-benar sudah memenuhi kaidah keefektifan 

kalimat. 

Kesalahan penulisan keefektifan kalimat dalam jurnal seharusnya tidak 

terjadi, apabila penulis mengetahui dan mempunyai kemampuan yang cukup 

tentang aturan-aturan penulisan kalimat khususnya bahasa jurnal. Setidaknya 

penulis jurnal telah menguasai dan memahami aturan-aturan keefektifan kalimat, 

sehingga kesalahan dalam penulisan jurnal tidak terjadi. 

Berhubungan dengan adanya kesalahan penulisan kalimat yang kurang 

efektif dalam jurnal, peneliti tertarik untuk menganalisis kesalahan tersebut. 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini di antaranya tentang ketidakefektifan 

kalimat ditinjau dari segi kesepadanan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan 

kalimat. 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan jangkauan masalah tersebut, banyak permasalahan yang 

muncul sehubungan dengan topik yang dibicarakan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, penelitian ini dibatasi pada lingkup penggunaan ketidakefektifan 

kalimat ditinjau dari segi kesepadanan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan 

kalimat. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut ini. 

Bagaimanakah penggunaan ketidakefektifan kalimat pada rubrik “Topik 

Kita” dan “Kolom” dalam Jurnal Ilmiah Bestari edisi September-Desember 2009 

ditinjau dari segi kesepadanan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan kalimat? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keefektifan kalimat 

pada rubrik “Topik Kita” dan “Kolom” dalam Jurnal Ilmiah Bestari edisi 

September-Desember 2009 ditinjau dari segi kesepadanan, kehematan, 

kecermatan, dan kelogisan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, di 

antaranya bagi (1) pembaca, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

kaidah penulisan kalimat yang benar sesuai dengan segi keefektifan kalimat, (2) 

redaksi media cetak, sebagai rujukan yang menggambarkan bahwa tidak 

keseluruhan kalimat efektif dimanfaatkan oleh pengarang, dan (3) peneliti bahasa, 

dapat dimanfaatkan sebagai masukan tentang penelitian yang berkaitan dengan 

aspek kesalahan penulisan kalimat pada rubrik “Topik Kita” dan “Kolom” dalam 

Jurnal Ilmiah Bestari edisi September-Desember 2009. 
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1.7 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah 

yang digunakan sebagai berikut ini. 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). (KBBI, 1989: 32) 

b. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk 

menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau 

pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. 

(Mansurudin, 2010: 111) 

c. Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran (gagasan) dan struktur 

bahasa yang dipakai. (Arifin dkk, 2009: 97)  

d. Kehematan ialah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang 

dianggap tidak perlu. (Arifin dkk, 2009: 101) 

e. Kecermatan ialah kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan tepat 

dalam pilihan kata. (Arifin dkk, 2009: 103) 

f. Kelogisan ialah ide kalimat dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai 

dengan ejaan yang berlaku. (Mansurudin, 2010: 119) 

 


