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LEMBAR LATIHAN 

PENULISAN KALIMAT EFEKTIF  

 

Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini, apakah telah memenuhi persyaratan sebagai 

kalimat efektif? Jika belum, unsur apa yang belum terpenuhi? Perbaikilah menjadi 

kalimat efektif. 

1. Kepakaan sosial seseorang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, keyakinan, dan 

memahami terhadap persoalan aktual. 

Kalimat tersebut  tidak sejajar dan kurang hemat kata. Ketidak sejajaran itu terletak 

pada kata memahami yang disejajarkan dengan kata pengetahuan dan keyakinan, 

selain itu juga kata “dapat” dapat dihilangkan tanpa merubah suatu makna. Jadi kata 

memahami sebaiknya diganti dengan kata pemahaman agar sejajar dengan kata 

pengetahuan dan keyakinan yang mengandung kelas kata benda. Selain itu kata 

“dapat” juga dapat dihilangkan tanpa merubah suatu makna, sehingga kalimat akan 

menjadi “kepekaan sosial seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, keyakinan, dan 

pemahaman terhadap persoalan aktual” 

2. Yang membuat kerja sama antar universitas semakin mendesak dilakukan adalah 

perubahan peta dan iklim pendidikan di Indonesia dan dunia. 

Kalimat tersebut tidak efektif,  karena ada peletakkan kata yang salah yaitu “yang 

membuat”. Kata “yang” tidak boleh diletakkan diawal kalimat, selain itu kalimat 

diatas juga kurang hemat kata yaitu pada kalimat “dan”, sebaiknya  kata “adalah” 

diganti dengan” karena ada” agar lebih efektif. Kalimat yang benar yaitu “ Kerja 

sama antar universitas semakin mendesak dilakukan karena ada perubahan peta iklim 

pendidikan di Indonesia dan dunia”. 

3. Kesejahteraanlah yang membikin kinerja karyawan meningkat, bukan kontrol yang 

ketat dari atasan. 



Kalimat diatas kurang hemat kata yaitu pada kata “kesejahteraanlah” dan ada kalimat 

yang menurut saya kurang cocok yaitu “membikin”. Alangkah baiknya jika kata 

“membikin” diganti dengan kata “membuat” sehingga kesannya lebih formal dan 

enak dibaca maupun didengar. Kalimat tersebut juga dapat di kasih tanda hubung 

“karena” agar antar kalimat menjadi lebih padu. Dan kalimat yang benar yaitu 

“Kesejahteraan yang membuat kinerja karyawan meningkat, bukan karena kontrol 

yang ketat dari atasan”. 

4. Baik keterbacaan teks dan keindahannya sangat dipengaruhi oleh jenis dan ukuran 

font yang digunakan.  

Kalimat diatas kurang hemat kata karena ada kata-kata yang mubadzir, yaitu pada 

kata “baik”, “nya” dan kata “oleh”. Kalimat yang benar yaitu “Keterbacaan dan 

keindahan teks sangat dipengaruhi jenis dan ukuran font yang digunakan. 

5. Jika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat inflasi, sehingga 

pengangguran meningkat dengan drastis. 

Kalimat diatas kurang hemat kata yaitu pada kata “dengan” dan kata hubung 

“sehingga” sebaiknya diganti dengan kata “maka”. Jadi kalimat yang benar yaitu 

“Jika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat inflasi, maka 

pengangguran meningkat drastis”. 

6. Kota-kota Eropa di mana terdapat migran asal Suriah mengalami kesulitan serius 

akibat  tidak tersedianya program rekayasa sosial yang dapat menjembatani pergaulan 

dengan penduduk asli. 

Kalimat diatas kurang hemat kata yaitu pada kata “di mana” yang seharusnya diganti 

dengan kata penghubung “yang” dan kata “dapat” dihilangkan. Kalimat yang benar 

yaitu “Kota-kota Eropa yang terdapat migran asal Suriah mengalami kesulitan serius 

akibat tidak tersedianya progam rekayasa sosial yang menjembatani pergaulan 

dengan penduduk asli”. 

7. Tiga keunggulan produk perbankan syariah adalah terletak pada penyelenggaraan 

yang sesuai syariat, pilihan produk yang beragam, serta membuka terhadap nasabah 

beragama bukan Islam. 



Kalimat diatas  kurang hemat kata karena ada kata yang mubadzir seperti kata 

“adalah”. Kalimat tesebut juga kurang sejajar yang terletak pada kata “membuka” 

yang seharusnya “keterbukaan” agar sejajar dengan kata “penyelenggaraan” yang 

menempati kelas kata kerja, serta ada kata-kata yang kurang tepat yaitu “beragama 

bukan islam” yang dapat diganti dengan kata “non islam”. Jadi kalimat yang benar 

yaitu “Tiga keunggulan produk perbankan syariah terletak pada penyelenggaraan 

yang sesuai syariat, pilihan produk, serta keterbukaan terhadap nasabah non islam”. 

8. Bank Negara Indonesia berkewajiban melakukan penilaian kelayakan kreditur dengan 

setiap kali ada nasbah yang mengajukan kredit kepada Bank Negara Indonesia. 

Kalimat diatas kurang hemat kata karena banyak kata-kata yang mubadzir, seperrti 

ada dua subjek dalam satu kalimat. Kalimat yang benar seharusnya yaitu “Bank 

Negara Indonesia berkewajiban melakukan penilaian kelayakan kreditur setiap ada 

nasabah yang mengajukan kredit”.   

9. Politik etis yang dijalankan Pemerintah Kolonial Belanda merugikan pemerintah 

kolonal Belanda sendiri karena pribumi semakin terdidik dan giat bekerja. 

Kalimat diatas kurang hemat kata karena ada kata yang mubadzir. Kata “kolonal 

Belanda” dapat diganti dengan kata “nya” yang menunjuk pada “pemerintah 

Belanda”. Kalimat yang benar yaitu “Politik etis yang dijalankan Pemerintah 

Kolonial Belanda merugikan pemerintahannya sendiri karena pribumi semakin 

terdidik dan giat bekerja”. 

10. Waktu dan tempat saya persilakan. 

Kalimat diatas kurang utuh dan kurang pemusatan perhatian, alangkah baiknya 

apabila kalimat diatas langsung di tekankan pada subjeknya, sehingga kalimat yang 

benar yaitu “Kepada Bapak…/Ibu…saya persilahkan”. 

 

 


