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Pendahuluan

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia dengan sesame anggota

masyarakat pemakai bahasa itu. Bahasa berisi ide atau gagasan, keinginan atau perasaan

yang adapada diri pembicara. Agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakannya

dapat diterima oleh pendengar atau orang yang diajak bicara, hendaknya bahasa yang

digunakannya dapat mendukung maksud atau pikiran dan perasaan pembicara secara

jelas.

Setiap gagasan atau konsep yang dimiliki seeorang pada praktiknya harus

dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang benar harus memenuhi persyaratan

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

serta pemilihan kata yang tepat. Kalimat yang memenyhi kaidah- kaidah tersebut jelas

akan mudah dipahami oleh pembaca ataupendengar. Kalimat yang demikian disebut

kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang baik karena apayangdipikirkan atau

dirasakan oleh pembaca ataupendengar sama benar dengan apayangdipikirkan atau

dirasakan si penutur atau penulis( Badudu, 1995).Kalimat efektif mampu membuat proses

penyampaian dan penerimaan berlangsung dengan sempurna. Hal itu akan terjadi jika
faktor - faktor pendukung terwujudnya kalimat efektif dikuasai oleh penutur atau

penulis.

Keefektifan kalimat secara garis besar adatigahal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

b. penggunaan bahasa Indonesia baku;

c. penggunaan ejaan yangdisempumakan.

Faktor Pendukung Keefektifan Kalimat
1. Bahasa Indonesia yang baik dan benar

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah lama didengungkan oleh
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lahimya konsep bahasa Indonesia yang

baik dan benar pada dasamya tidak terlepas dari konteks pemakaian bahasa yang



beragam, seperti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik
adalah bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai

dengan situasi pemakaiannya, sedangkan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan

kaidah yang berlaku( Ida Bagus Putrayasa,2007). Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang

baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi

pemakaiannya dan sesuai kaidah yang berlaku. Situasi pemakaian berkaitan dengan

masalah baku dan tidak baku. Apabila situasinya resmi, seperti dalam pengajaran, kotbah,

tapat, surat- menyurat resmi, laporan resmi bahasa yang digunakan bahas ayangbenar

atau baku. Sebaliknya, jika situasinya tidak resmi, misalnya di rumah, di pasar, di tempat-
tempat rekreasi, asal bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh orang lain, maka

bahasa itu sudah tergolong baik. Kesalahan ucapan, atau kesalahan pilihan kata, atau

struktur kalimat yang asal komunikasi masih jalan, bahasa seseorang sudah tergolong

baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa bahasa Indonesia yang baik belum

tentu merupakan bahasa Indonesia yang benar, sebaliknya bahasa Indonesia yang benar

belum tentu juga merupakan bahasa Indonesia yang baik karena semua hal itu bergantung

pada situasi pemakaian dan kaidah- kaidah yang berlaku.

Sebagai contoh, situasi rapat dinas, seminar, atau penulisan karya ilmiah adalah

situasi pemakaian bahasa resmi. Dalam situasi resmi semacam itu, kita dituintut
menggunakan bahasa yang mencerminkan sifat keresmian, yaitu bahasa baku. Apabila

dalam situasi semacam itu kita tidak menggunakan bahasa baku, misalnya menggunakan

kata- kata dong, gimana, dibilang, dibikin, ngapain, dan lain- lainnya, bahasa yang kita
gunakan dapat berstruktur seperti :

a. "Kermarin telah dibilong oleh pembicara bahwa masalah itu sangat

kompleks"

b. " Ngapain kamu kamu menanyakan masalah itu dalam seminar?,,

c. " Tadi jawabannya sudah dibikin komunikatif .,,

Secara tata bahasa, penempatan kata dibilang, ngapain, dibikinbenar tetapi secara

morfologis bentukan kata dibilang, dibikin, ngapainpun benar. Atas dasar kenyataan itu,
dapat dikatakan bahwa pemakaian bahasa tersebut benar, tetapi tidak baik sebab dibilang,



ngapain, dibikin, merupakan kata tidak baku, sementara suasana tersebut merupakan
suasana resmi.

Berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan, bahwa penggunaan bahasa pada

kalimat- kalimat itu merupakan kalimat yang baik, tetapi tidak benar. Agar menjadi

benar, susunan kalimat itu seharusnya:

a. "Kermarin pembicara telah mengatakan bahwa masalah itu sangat

komplelcs"

b. "Mengapa kamu menanyakan masarah itu daram seminqr?,,

c. " Tadi jawabannya sudah dibuat komunikatif,',

Dengan penjelasan dan contoh- contoh di atas dapatditegaskan, bahwa berbahasa

Indonesia yang baik dan benar kiata harus memperhatikan situasi pemakaian dan kaidah
yang digunakan. Dalam situasi resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang
dapat mencerminkan sifat keresmian, yaitu menggunakan bahasa yang baku.

2. Bahasa Baku

Bahasa baku adalah bahasa resmi atau formal baik tertulis maupun lisan.Ragam
baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat
pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukkan norna- norna
bahasa dalam penggunaannya( Ida Bagus putrayasa, 2OO7).

Ragam baku mempunyai sifat- sifat sebagai berikut:

a. Kemantapan Dinamis

Kemantapan dinamis berupa kaidah- kaidah dan aturan- aturan yang tetap. Bahasa
baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat.

b. Cendekia

Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakaipadatempat- tempat
resmi' Perwujudannyadalamkalimat, parugraph,dan satuan bahasa yang lain yang lebih
besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal.
Proses pencendekiaan bahasa itu sangat penting karena pengenalan ilmu dan teknologi
modern, yang kini umumnya masih bersumber dari bahasa asing, harus dapat

disamapaikan dalam bahasa Indonesia.



c. Seragam

Ragam baku bersifat seragam. Artinya, proses pembakuan adalah proses

penyeragaman bahasa. Jadi pembakuan bahasa adalah pencarian titik- titik keseragaman.

Bahasa baku memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

1. Memqkai ucapan baku

Ucapan baku / benar berkaitan dengan penggunaan bahasa lisan. pembakuan

ucapan atau pelafalan masih sulit dilakukan sampai sekarang. Sebagai acuan, pelafalan
yang baik adalah pelafalan yang tidak terpengaruh oleh ucapan- ucapan kedaerahan.

Sebagai contoh masyarakat Jawa mengucapkan bunyi b, d, j, dar g, diucapkan di awal
kata: mBandung, mDemak, nJombang, ngGarut. Demikian pula, pengucapan kata- kata
bersuku mati fonem akhir/b/,/ct/, dan lgl, dilafalkan/p/,/t/rtkl Misalnya pad,akata: bab,
murid, ajeg, diucapkan menjadi bap, murit, ajek.

2. Memakai ejaan resmi

Bahasa Indonesia memakai ejaan resmi, yaituEjaan Bahasa Indonesia yang

Disempumakan( EYD)dalam bahasa tulis.

3. Menghindari unsur- unsur daerah baik leksikal maupun gramatikal

Unsur- unsure leksikal adalah kata, terutam akata- kata dari bahasa daerah atau
kata- kata gaul yang merusak eksistensi bahasa Indoneia. Sebagai contoh, kata yang harus
dihindari:

Unsur gramatikal adalah unsur yang bersifat ketatabahasaan (pembentuk kata atau

kalimat). Contoh:

Kata daerah seharusnya
ketemu Bertemu
situ Kamu
bikin Membuat
bilang Mengatakan
sistim sistem

Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a.

b.

c.

Rumahnya orang itu bagus.
Dik, bapaknya kamu ada?.
Saya sudah tahu di mana dia
dilahirkan.

Rumah orang itu bagus.
Dik, bapakmu ada?
Saya sudah tahu tempat
kelahirannva.

a.

b.

c.



Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a. Kepada Bapak Rektor kami silakan.
b. Kampus LINY yang megah itu.
c. Penlusunan makalah itu saya dibantu
Nana.

a. Bapak Rektor kami silakan.
b. Kampus UNY itu megah.
c. Dalam penyusunan makalah itu, saya
dibantu Nana.

4. Pemakaianfungsi gramatikal( Subjek, predikat,...) secara elcsplisit dan konsisten

Contoh:

5. Pemakaian konjungsi bahwa atau karena ( bila

Contoh:

6. Pemakaian awalan meN-, di- atau ber- (bila ada) secara eksplisit dan konsisten

Contoh:

7. Pemakaion partikel lah, kah, pun,( bila ada) secara konsisten

Contoh:

8. Pemakaian kata depan, kota sambung secara tepat

Contoh:

Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a. Hari ini mereka tidak masuk

mereka sakit.
b. Harap jangan ramai di sini ada

uiian.

a. Hari ini mereka tidak masuk karena
sakit.

b. Harap jangan ramai karena di sini
ada ujian.

Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a. Seorang polisi aniayaatasannya.
b. Yntuk masalah itu, saya tidak mau
ambil resiko.

a. Seorang polisi dianiaya atasannya.
b. Untuk masalah itu, saya tidak mau
mengambil resiko.

Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a.

b.
Kerjakan tugas itu dengan baik.
Berapa harga tomat satu kilogram?

a. Kerjakanlah tugas itu dengan baik.
b. Berapakah hargatomat satu

_kilogram?

Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a.

b.

Cincinnya terbuat daripada emas.

Di zaman sekarang tidak ada yang

tidak mungkin.

a.

b.

Cincinnya terbuat dari emas.

Padq zaman sekarang tidak ada

yang tidak mungkin.



9. Pemakaian pola: aspek- pelaku- tindakan secaro konsisten

Contoh:

I 0. Menghindari bentuk- bentuk yang *ibM
Contoh:

11. Menghindari pemakaian kalimat bermakna ganda( ambiguitas)

Contoh:

Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a. Pengamatan dio belum lakukan.

b. Proses yang benar saya telah lalui.

a. Dia belum melakukan pengamatan.

b. Proses yang benar telah saya lalui.

Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a. Para hadirin sekalian yang saya

hormati.
b. Dia pernah datang hanya sekali

saja.

Hadirin yang saya hormati.
Dia pernah datang sekali saja.

a.

b.

Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a. Anak- anak dilarang tidak boleh

menyontek.
b. Ayah Budi sangat mencintai

istrinya, saya iuga.

Anak- anak dilarareg menyontek.
Ayah Budi mencintai istrinya, saya
juga mencintai istri saya.

a.

b.

12. Memakai kontruksi sintetis

Contoh:

13. Kata- kata yang sering salah pemakaiannw

Contoh:

Bahasa Indonesia Tidak Baku Bahasa Indonesia Baku
a.D
b.D
c.D

a punya saudara.
bikin bersih
kasih komentar

a.

b.
c.

Saudaranya
Dibersihkan
Dikomentari

Kata Makna sebenarnya
a. Acuh
b. Keberatan
c. Pejabat
d. Penjabat
e. Pengacara
f. Pembawa acara
g. Bangsa

a. peduli
b. terlalu berat
c. orang yang mempunyai jabatan
d. pejabat sementara
e. penasehathukum
f. pewara
g. satu dalam sebuah Negara



Rakyat
Gaji
saiih

h.

i.
i.

h.

i.
ratusan juta jumlahnya
upah
lemak

3.Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan

Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah (l) penulisan huruf; (2)

penulisan kata, (3) penggunaan tanda baca. penggunaan Ejaan yang Disempurnakan

merupakan salah satu faktor pendukung keefektifan kalimat.

a. Penulisan huruf

Dalam ejaan bahasa Indonesia yangdisempurnakan, penulisan huruf mencakup (a)

penulisan huruf capital, (b) penulisan huruf miring.

a) Penulisan huruf besar atau huruf kapital

1) Huruf pertama awal kalimat

2) Huruf pertamapadanama orang, gelar, namabangsan suku, dan bahasa.

3) Huruf pertamapadanama tahun, bulan, hari, hari raya, danperistiwa sejarah.

4) Huruf pertama dalam nama khas geografi.

5) Huruf pertama setiap kata pada nama buku, artikel, judul, surat kabar, dan judul

karangan.

6) Huruf pertamapada sebutan kekerabatan atau sapaan.

b) Penulisan Huruf Miring

1) Huruf miring dipakai menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar.

2) Huruf miring untuk menuliskan kata nama- nama ilmiah.

b. Penulisan Kata

1) Kata turunan

Penulisan imbuhan dirangkai dengan kata y angmengikutinya. contoh:

2) KataDepan

Kata depan ditulis ter[pisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali daripada dan

kepada ( dianggap satu kata). Contoh:

Penulisan yang salah Penulisan yang benar

(1)

(2)

di makan

ketidak adilan

(1) dimakan

(2) ketidakadilan



Penulisan yang salah Penulisan yang benar

- Lebih baik pergi dari pada makan hati.

- Iapergi kejakarta.

- Lebih baik pergi daripada makan hati.

- Iapergi ke Jakarta

3) Partikel

Partikel lah, tah, kah, ditulis serangkai sedangkan per dan pun ditulis terpisah

dengan kata yang mendahuluinya. Contoh:

4) Kata Bilangan

5) Kata- kata yang sering salah penulisannya

Ucapan banyak pengaruhnya terhadap penulisan. Artinya bagaimana suatu kata

diucapkan, begitulah dituliskan orang.

Penulisan yang salah Penulisan yang benar/ baku

- atlit, cumqn, akhli, kaedah, apotik -atlet, cuma, ahli, kqidah, apotek

6) Ungkapan Idiomatik

Ungkapan idiomatik yaitu pasangan tetap, pasangan yang selalu hadir bersama-

sama dalam kalimat.

Penulisan salah Penulisan yang benar

- Kesepakatan diambil sesuai undang-
undang.

- Kecelakaan itu di s e b ab kan kelalaian
pengemudi.

- Kesepakatan diambil sesuai dengan
undang- undang.
- Kecelakaan itu disebabkan olehkelalaian
pengemudi.

c. Penggunaan Tanda Baca

Penggunaan tanda baca sangat mendukung keefektifan kalimat. Tanda- tanda yang

amat penting dalam mendukung keefektifan kalimat antara rain.

Penulisan yang salah Penulisan yang benar

- Berapa kahharga gula itu?

- Apa lah arti hidup tanpa cinta.

- Berapakahharga gula itu?

- Apalah arti hidup tanpa cinta.

Penulisan kata bilangan dapat mengikuti cara berikut ini. contoh:

Penulisan yang salah Penulisan yang benar

- Abad ke 20 ini dikenal abad

teknologi.

- Mobilnya keluaran tahw 90an.

- Abad ke-20 ini dikenal abad teknologi.

- Mobilnya keluaran tahun 90-an.



1. Tanda titik

2. Tandakoma

3. Tanda Tanya

4. Tanda seru

Sebagai contoh di bawah ini disajikan tanda- tanda tersebut.

Tanda baca yang juga menjadi p"na@ at antaralain:
Tanda titik koma, titik dua, tandahubung (-), tanda kurung ( ), tanda garis miring (/),
tanda elepsis (...), tanda pisah (- ). Contoh sebagai berikut:

Tanda- tanda bacayanglain dapat dibaca dalam bukuTata Baku Bahasa Indonesia ata,_

Pedoman Ejaan Bqhasa Indonesia yang Disempurnakan ( EyD)

Penutup

Keefektifan kalimat harus didukung oleh penguasaan beberapa factor.Faktor- fhctor
itu harus dikuasai oleh si penulis atau pembicara. Bahasa tulis keefektifan kalimat sangat
ditentukan faktor penguasaan kaidah bahasa, tandabaca (EyD), diksi. Sedangkan dalam
bahasa lisan keefektifan kalimat sangat ditentukan oleh pengucapan atau pelafalan dan
pilihan kata yang jauh dari unsur kedaerahan. Konteks kalimat juga sangat menentukan
keefektifan kalimat dalam bahasa lisan.

Penulisan salah Penulisan yang benar
- Ani pergi ke Malang
- Berapakah uang Ani
- Sinta membeli pena, buku dan tas.
- Rudi lekas pulang.

- Ani pergi ke Malang.
- Berapakah uang Ani?
- Sinta membeli pena, buku, dan tas.
- Rudi lekas pulang!

Penulisan salah Penulisan yang baku/ benar

- Hari semakin siang kami belum juga
berhasil.

- Ketua Budi
- Anak anak
- Ia kuliah di IINY Universitas Negeri

Yogyakarla.
- Mahasiswa mahasiswi
- Ia seharusnya-seharusnya sudah

berada di sini.
- Ia dibesarkan di Yogyakarta dari

1981 1998.

- Hari semakin siang; kami belum juga
berhasil.

- Ketua: Budi
- Anak- anak
- Ia kuliah di LINY (Universitas Negeri

Yogyakarta).
- Mahasiswa/mahasiswi
- Ia seharusnya...seharusnya...sudah

berada di sini.
- Ia dibesarkan di yogyakarta dari l9g1_

1 998.
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