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LEMBAR LATIHAN
PENULISAN KALIMAT EFEKTIF

JAWABAN :
1. Seminar itu membahas peran serta keluarga dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa melalui gerakan nasional yang terkoordinasi.
 Terdapat kata ambigu yang mana kata tersebut kurang mendukung

maknanya terhadap kata selanjutnya yaitu pada kata “seminar itu”
dimana seminar tidak bisa membahas melainkan perlu adanya subyek
untuk lebih menjelaskan seperti: Narasumber seminar itu membahas
peran serta keluarga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
gerakan nasional yang terkoordinasi.

2. Keletihan disebabkan oleh hilangnya kalori secara mendadak akibat dari
aktivitas yang berat.
 Kalimat tersebut menggunakan majas yang hiperbola dimana bila

dilihat dari kalimatya “secara mendadak” bukanlah kata yang cocok
untuk sebuah awalan keletihan karena keletihan menurut saya
merupakan skala olahraga yang umum.

 Kata “disebabkan oleh” juga kurang tepat sebagai kata sambung dalam
kalimat tersebut karena bisa merubah makna kalimat, kata
“merupakan” menurut saya lebih cocok dalam penggunaan kalimat
tersebut.

3. Ekonomi Indonesia diramalkan oleh Bank Dunia akan mengalami
kemajuan yang sangat pesat berkat pertumbuhan ekonomi yang terus
meningkat naik.
 Kata “diramalkan” kurang tepat diletakkan dalam kalimat tersebut

karena kurang santun dimana kalimat tersebut membahas ekonomi
yang mana harusnya menggunakan kata yang santun dan baku
didalamnya. Penggunaan kata “diprediksi” mungkin lebih tepat dalam
kalimat tersebut.

 Kata “naik” merupakan kata yang kurang efektif dimana kata
meningkat sudah menggambarkan naik maka lebih baik kata naik
dihilangkan saja karena tidak menghilangkan makna kalimat.

4. Karya sastra adalah karya imajiner, para pembaca karya sastra populer
menjadikan karya sastra sebagai hiburan.



 Untuk menjadi sebuah kalimat yang efektif tanda baca koma yang
digunakan pada tengah kalimat tersebut kurang tepat karena antara
kalimat sebelum tanda koma dengan kalimat sesudahnya tidak ada
hubungananya atau tidak saling terkait.

5. Kebijakan Direktur Utama Bank Jateng ditolak oleh karyawan oleh karena
tidak menguntungkan.
 Penggunaan kata “oleh” membuat kalimat tersebut kurang efektif

karena cenderung bermakna ganda dan berbelit-belit, lebih baik kata
oleh dihilangkan karena tidak merubah arti kalimat tersebut.

 Kalimat yang lebih tepat menurut saya dengan ditambah kata
“dianggap” menjadi: Kebijakan Direktur Utama Bank Jateng ditolak
oleh karyawan karena dianggap tidak menguntungkan.

6. Merasakan perubahan yang sangat signifikan setelah pimpinan mengubah
gaya kepemimpinan dari otoriter ke gaya kepemimpinan demokratis dan
transformasi.
 Dalam kalimat tersebut kata “merasakan” kurang tepat karena katanya

aktif, mungkin kata yang lebih tepat yaitu kata yang pasif seperti
“dirasakan”.

 Untuk kata “gaya kepemimpinan” sebaiknya tidak diulang untuk lebih
mengefektifkan kalimat karena bila hanya ada satu kata gaya
kepeminpinan sudah bisa dipahami dengan baik dan tidak berbelit-
belit.

7. Parlemen memiliki tiga tugas utama yaitu mengawasi pemerintah,
menyusun peraturan perundang-undangan, dan partisipasinya dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 Dalam kalimat tersebut parlemen tidak dijelaskan apakah parlemen

pemerintah atau parlemen dalam bidang lain sehingga
membingungkan pembaca jadi harus diberi keterangan tambahan.

 Pada kata “partisipasinya” mungkin kurang tepat karena bila
menyebutkan partisipasi saja sudah bisa menjelaskan parlemen itu
sendiri maka kata ganti “nya” kurang tepat.

8. Politik santun mengutamakan penghargaan kepada nilai-nilai demokrasi,
memberi porsi yang cukup terhadap aspirasi rakyat, dan pelarangan
terhadap kekerasan.
 Kata santun merupakan kata tambahan yang kurang tepat karena

menambah kesan yang kurang baik dibenak orang yang membaca
karena harusnya kata santun dihilangkan dimana harus diketahui
bahwa politik haruslah santun jadi penggunaan kata santun cenderung
melebih-lebihkan.

9. Informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru dapat diperoleh dan
didapatkan dengan mengakses atau mengunjungi laman SNMPTN di



snmptn.ac.id pada tanggal 21 Januari sampai Ahad tanggal 28 Maret tahun
2016.
 Terdapat kata yang berlebih dimana harusnya dihilangkan saja untuk

menambah keefektifan kalimat seperti kata “dan” “didapatkan” “ahad
tanggal” dan “tahun” karena kalimat tersebut banyak kata yang
mempunyai arti sama tetapi digunakan semua katanya, bila dihapus
tidak merubah makna kalimat tersebut. Kata yang lebih efektif yaitu:
Informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru dapat diperoleh
dengan mengakses atau mengunjungi laman SNMPTN di snmptn.ac.id
paada tanggal 21 Januari sampai 28 Maret 2016.

10. Para tamu-tamu negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi negara
di Lombok sepakat melakukan kerja sama penghentian perdagangan orang
lintas negara.
 Dengan kata “para tamu-tamu” membuat kalimat tersebut menjadi

double tafsir atau mempunyai tafsir ganda karena para tamu sudah
menggambarkan banyak tamu jadi tidak perlu ditambah tamu-tamu
lagi.

11. Kepakaan sosial seseorang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan,
keyakinan, dan memahami terhadap persoalan aktual.
 Kata kepakaan bukan kata yang dimengerti oleh banyak orang

melainkan kata kepekaanlah yang lebih diketahui banyak orang.
 “memahami” merupakan kata yang kurang efektif dalam kalimat

tersebut karena membuat orang menjadi bingung dan merupakan kata
aktif dan sebaiknya kata memahami diubah menjadi pasif menjadi
“pemahaman”.

12. Yang membuat kerja sama antar universitas semakin mendesak dilakukan
adalah perubahan peta dan iklim pendidikan di Indonesia dan dunia.
 “yang membuat” merupakan kata sambung sehingga bukan merupakan

kata yang tepat diletakkan di depan kalimat dan lebih baik dihapus
atau dihilangkan karena tidak akan mengubah isi/makna kalimat justru
akan lebih memperjelas.

 “adalah” bukanlah kata sambung yang pas untuk menggabungkan
antara kalimat satu dengan kalimat kalimat selanjutnya karena lebih
membuat pembaca menjadi merasa bingung, sehingga kata adalah
lebih cocok diganti menjadi “karena”, kata “dan” juga cocok bila
diganti “serta”.

13. Kesejahteraanlah yang membikin kinerja karyawan meningkat, bukan
kontrol yang ketat dari atasan.
 Pada kalimat tersebut kata “kesejahteraanlah” sangat ambigu karena

tidak ada keterangan kesejahteraan apa sehingga membuat pembaca
bingung.



 “membikin” juga kurang pas serta tidak baku, kata membuat mungkin
lebih tepat untuk menggantikan kata tersebut.

14. Baik keterbacaan teks dan keindahannya sangat dipengaruhi oleh jenis dan
ukuran font yang digunakan.
 Kalimat tersebut cenderung menggunakan kata yang berbelit-belit

tidak langsung to the point untuk mengefektifkan kalimat seperti pada
kalimat awalnya “baik keterbatasan teks dan keindahnnya” bisa lebih
diefektifkan menjadi “Bacaan teks yang baik dan indah sangat
dipengaruhi oleh jenis dan ukuran font yang digunakan”.

15. Jika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat
inflasi, sehingga pengangguran meningkat dengan drastis.
 Pada kalimat tersebut dua kalimat di satukan dengan tanda baca koma

tetapi kata sambung antara keduanya kurang tepat sehingga
menjadikan pembaca bingung, maka lebih baik bila kata “sehingga”
diubah menjadi “hal ini mengakibatkan”.

16. 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.
 Terdapat kata “kota-kota Eropa” dimana apabila diartikan pembaca

akan sulit mengerti kata tersebut tidak menjelaskan secara khusus
daerahnya maka harusnya diberi keterangan yang jelas mengenai
keterangan kota atau menjadi “kota-kota di Eropa”, serta kata di mana
lebih efektif diganti “yang mana”.

17. Tiga keunggulan produk perbankan syariah adalah terletak pada
penyelenggaraan yang sesuai syariat, pilihan produk yang beragam, serta
membuka terhadap nasabah beragama bukan Islam.
 Kata produk saat dikaitkan dengan kalimat yang berhubungan dengan

perbankan syariah kurang pas dimana bila dilihat perbankan tidak
menjual produk/hasil barang melainkan bergerak di bidang jasa
sehingga lebih baik kata itu dihilangkan.

 Kata membuka juga kurang efektif untuk kalimat tersebut melainkan
kata terbuka lebih cocok untuk diterapkan.

18. Bank Negara Indonesia berkewajiban melakukan penilaian kelayakan
kreditur dengan setiap kali ada nasbah yang mengajukan kredit kepada
Bank Negara Indonesia.
 Kalimat tersebut cenderung membingungkan karena kalimatnya yang

tidak menjelaskan secara rinci dan singkat, kata “dengan diganti yang”
dan “ada nasbah yang dihapus dan diganti akan”.

19. Politik etis yang dijalankan Pemerintah Kolonial Belanda merugikan
pemerintah kolonal Belanda sendiri karena pribumi semakin terdidik dan
giat bekerja.



 Kata “merugikan pemerintah kolonial Belanda sendiri” cenderung
mengulang-ulang kata sehingga mengurangi keefektifan kalimat,
sehingga lebih baik kata itu dihilangkan dan diganti “cenderung
merugikan pihak sendiri”, serta kata pribumi ditambah menjadi
semakin.

20. Waktu dan tempat saya persilakan.
 Kalimat tersebut tidak menjelaskan subjek yang akan di dipersilahkan,

sehingga harusnya diberi subjeknya untuk menambah pemahaman,
serta kata saya lebih sopan bila diganti kami.


