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KALIMAT BAHASA INNONESTA

4.1 Pengantar
Kalimat dapat dikatakan perwujudan yang utama dalam pemakaian bahasa" Orang berbahasa
tidak menggunakan kata-kata $ecara lepas, tetapi dengan cara merangkaikannya meqjadi
kalimat.

Pada hakikatnya, kalimat merupakan satuan gramatikal yang dibentuk oleh satuan-$atuan
gramatikal lain yang lebih kecil. Satuan-satuan pembenruk kalimnl dapat berupa klausa dan
dapat juga berupa frasa. Contoh:

(4,1) Guru mcmbaca tata tcrtib di sckolah dan kami mcndcngarkannya.

Pada contoh kalimat (4.1) terdapat klausa guru membaca tata tertib di sekolah d,an kami
mendenga*annya dan frasa tata tertib di sekola?t, tata teytib, dan di sekolatt

Klausa, seperti yang dicontohkan itu, mempunyai perllaku sintaksis yang sarna dengan
kallmat, yaitu suatu untaian kata yang kegramatikalannya ditandai oleh (a) adanya unsur
predikat dan fu) kemungkinan dapat dipermutasi tanpa perubahan makna yang tersirat di
dalamnya. Adanya rnsur predikat berarti bahwa di dalam kahmat itu ada hubungaur predikatif
(hubungan antara predikat dax unsur lain). Misalnya, bentuk kami mendengarkannya adalah
sebuah klausa juga sebuah kalimat karena hentuk itu memiliki hubungan predikatif antara
suhjek {kam\ dan predikat (mendegarkannya). Bentuk itu pun jika dipermutasi menjadi
mendengarkannya karui (disertai intonasi yang khusus) dapat dianggap sebagal bentuk yang
$amatikal dan berterima, tanpa perubahan makna.

Frasa adaiah $atuan pembentuk kaUmat yang perrlaku sintaksisuya berbeda dengan kiausa
dan kalimat. Kegramatikalan frasa ditandai oleh adanya hubungau pewatas (atributif), Sebuah
untaian kata disebut frasa jika di dalun bentuk itu selalu terkandung dua unsur, yaitu unsur
ilrri dan unsur pewatas Kedudukan unsur-unsur trasa itu dapat dijelaskan sebagai berilut.

Inti I fewatas
tata tertib I 0i sekolah
tata I tertib
di I sekolah

4.2 Syarat Minttuun Sebuah Kalirnat dan Unsur-unsurn).a
Sebuirh kalimat sekuramg-kurangnya dapat diwqfudkaur oleh dua fungsi atau lebih. Fungsi-
fungsi itu adalah Subjek (S), Predikat (P), Objek (O), Pelengkap (Pel), dan Keterangan (K). Di
antara kelima fungsi itu terdapat tiga fungsi yang utama, yaitu suhjek, predikat, dan objek.
Pelengkap dan keterangan tergolong ke dalam fungsi tambahan. Fungsi subjek, predikat, dan
objek sebagai unsur pewujud kalmat memilikibeberapa ciri.

,4,2,1 Ciri Subjek
1) Subjek merupakan jawabam atas perlanyaan apalstapa, misalnya

4.2) Bu,,S4s,tqp &ewnj.ffi biolqsi..----s-po
2) Subjek dapat dtikuti oleh kata penuqiuk itu, misalnya(4.3) &dB,ry4s."ry W
3) Subiek dapat diikut oleh frasa/klausa yang dimulai dengan katayang, misalnya

cl$tgl g terlambat) Iriuus In.elapor"
P

("1."1) Mahasiswa (

ffigffiffis:w
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4\ Suhjek tidak didahului oleh konjungsi, misalnya
(a. s ) (Kep.a.ql-s),MffissjpH3*ilqs,cl*"1,3{s -$rlamhat harus""msl-op.Qt.

Kon P

Susunan kalimat seperti ini tidak dibenarkan.

(4.5a) Mahasiswa yang datang terlambat

Susunan kalimat seperti ini dibenaykan.

l.tirrut mqlirjlttt.
P

5) Subjek dapat diisi oleh golongan nomina dan golongan }ain, misalnya(4.6) Pan*gg gayS menjadi camat.**YrTl- P Pcl
(4.7) Menyuntius bu&u lll1 Xidaksudah,

6) Subjek
(4.8)

({.:))

penderita, misahya

4.2.2 Ciri Predikat
1) Prcdikat mcrupakan jawaban atas pcrtanyaan mengapl, atalr bagaimana, misai:rya

({.10) Polisi menilans tukans oiek.s *--Tr- o
2) Predikat dapat didahului kata ingkar (tidak, bukan), misalnya

(4.11) Merekar@
{4.12) Ia ti*{*J< melqk+nqaFgp tirs.as itu.sT o

3) Predikat dapat didahuhd kata aspek, misalnya
(4.13) Pqrapegaw-ai ingin mendapat IHR.s:r*o

dapat berperan sebagai pelaku atau
Kita harqs rqengh_eruA.t air.y-Po
(pelaku)

Arr,, hqrus.&i:a-bemil.TP
(penderita)

(4.14) Meslnitu hqtrdg,&,f,ihg*an kewda.nel-0yau,

4\ Predikat dapat ditsi oleh golongan verba atau golongan frasa lain, misalnya
(4.15) Kemi warga negara [rdonesia.

Sffi
(4"16) Buahini darlfjpss.

S Hf?Effi-Ferpreposisi

4,2,3 Ciri Objek
l) Objek hanya terdapat dalam kalimat aktif transitif, misatnya

(4,17) Kakakuys membeli mobil baru.
S P =ffi

Objek mengikuti predikat (lihat contoh kalimat 4.I7).

Objek tidak didahului oleh konjungsi (lihat contoh kaiimat 4.17)

Objek dapat men^iadi subjek pada kalimlJ,nasif, misainya

'2)

.))

.l)

p
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('t.18) Mobi] baru dibeli kakaknva.*--..sl-po
5) Objek berperan sebagai penderita (lihat contoh katimat.rt,17)

Objek mempunyai persam&m d.engan pelengkap, yaitu un$ur yang selalu terletak di
belakang predikat. Perbedaannya adalah bahwa objek selalu terdapat di dalam kalimat yang
clapat dipasifkan, sedangkan pelengkap terdapat dalam kalimat yang tidak dapat dipasifkan.

4.3 Jenis Kalimat
Jenis kalimat dapat dlbedahan herdasarkan dua hal, yaitu menurut bentuknya dan menruut
strukturnya. Berdasarkan bentuknya, kalimat dibedakan atas kalimat berita, kalimat tanya, dan
kalimat perintah. Berdasarkan strukturnya, kalimat dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat
majemuk (Iihat Alwi 2001:9*16). Kalim.at herdasarkau bentulcrya, tidak akan diblcarakan di sini.
Yang akan dibicarakan lebih panjang lebar di sini adalah kalimat berdasarkan strukturnya.

4.3,1 Kalimat Tanggal
Kll.irn.at tunggai adalah kaiimat yang tcrdiri atas satu struktur klausu (satu prcdikat). Satu
struktw klausa di dalam kalimat dapat berupa subjek dan predikat (Sp); subjek, predikat, dan
objek (SpO); atau subjek, predikat, dan keterangan (SPK); bahkan dapat juga hanya berupa
predikat (P). Contohnya adalah sebagai berikut.
(4.t9) Qrqsg rtu dpsep kami,

SP
(4. 2 0) $skreld{ifi. .qaya sedqpg msngaup.sp twat ja.r.qqb.ER.

sPo
(4. 2 1 ) Kqputusqn ini b.crdaqarkau musyalyamh.keluarga.

S P Pel.
(4.22) Kamiberongkat aukul 15.15.

SPK
(:1.23) hdinggf!

P
Kalimat (4.f9) terdiri atas satu unsur subjek (orang rru) dan siltu unsur predikat (dosen

kami). Kalimat (4.20) terdiri atas satu urlflu subjek (sekretaris saya), $atu unsur predikat
(sedang mengonsep), dan $atu unsur objek (surat jawabanl. Kalimat (4.21) terdiri ataas satu
unsur subjek (keputusan tnr), satu unsur predikat (berdasarkan), dan satu unsur pelengkap
(muryawarah keluarga). Kalimat (4.22| tcrdiri atfls riatu un.rlu subjck (kam\, satu unsul
predikat (berangkat), dan satu uusur keterangan lpukul 15"J5). Sementara itu, kalimat (4.23)
hanya terdiri atas satu uusrm predikat (minggir'1.

4.3.2 Kalimat Majemuk
Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur klausa. Oleh karena itu, kalimat
majemuk sekurang"kur*ngnya terdiri atas dua unsur predikat. Berikut disajikan beberapa
contoh.

(4,24) Kan.tomya Eeg,ah, tetapi karyalysa$ya miskil[:miekiu.51 PI 52
(4.25) pis bekeria di runrg sekrelsss dan sqyn heksrja druang;apat.51 Pl Kl 52 P2 K2

(4.26) D-tB (alang meskipun tida& diundang.
51 PI P2

(4.27) Ketika q-enqluar qedang berlangsung, di-luar adp r$eplqnglrqBi mabasiswa.
slP1Kp?52

(4.28) Karena "tidak,Oib.U kessmBelan, D@$^QILq-iIu kecet.v:a.
P2 Pel. SI Pl

ffi
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Kalimat {4.24) terdhi atas dua klausa, yaitu kantoyrrya megah dan karyawannya miskin-
rriskin. Kalimat (4.25) terdiri atas dua klausa, yaitu dia bekerja di ruang sekretaris dan saya
bekerja di ruang yapat. Kalimat (4.26) terdiri atas dua klausa, yaitu r/ra datang dam tidak
diundang. Kalirnat (4"27) terdiri atas dua klausa, yattu serninar sedang berlangsung dan di luar
ada demonsrrasi mahasiswa. Kalimat (4.28) terdiri atas dua kJausa, yaitu tidak diberi
kesempatan dan peserto. itu kecewa. Kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas dua klausa
seperti pada contoh (4.24) sampai dengan (4.28) di atas disebut kaLlimat majemuk.

Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kalimat majemuk setara,
kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk carnpuran. Berikut dijelaskan ketiga jenis
kalimat majemuk itu.

4.3.2.1 Kalimat Mqjemuk Setara
Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsrr-uusurnya berkedudukan
sederqjat. Kedua unsur itu tidak saling bergantung. Meskipun begitu, kedua unsur tersebut
dapat dihubtngkan dengan penghubung intrakalimat (konjungtor koordinatifl seperti dan, atau,
tetapl sedangkan, lalu, dan kemudian. Di bawah ini dlsajikan beberapa contoh.

(4,29t Gruu berbicara di depan kelas dan seorang murid hertanya dengan lantang.
(4.30) Saya bersedia memaa.flcarus.ya, tetapi dia tidak mengakui kesalahamnya.
(,4.31) Ceramah yang kedua tadi menarik, sedangkan ceramah yang pertama dan ketiga

tidak begiru menarik.

Kalimat Guru berbicara di depan kelas dan seoyang murid beytanya dengan lantang pada
contoh (4.29) di atas masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai ftalimat yang lepas. Demikian
pula dengan kalimat Saya bersedia memaafkannya, dan daa tidak mengakui kesalahannyapada
(4.30) serta Ceramah yang kedua tadi menarik, dan ceramah yang pertama dan ketiga tidak
begitu menarik pada (4.31) yang masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang
lepas.

4, 3. 2, 2 Kalimat Majemuk Bertingkat
Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang unflu-unsurnya tidak sederqjat,
yang saru mefiadi bagian dari yang lain atau hergantung pada yang lain. Kalrmat yang
bergantung pada kalimat yang lain itu disebut anak kalimat, sedangkan unsur yang tidak
berganrung pada yang lainnya disebut induk kalimat" Hubungan antarunsur itu ditandai
dengan penghubung taksetara, seperti meskipun, walaupun, supaya, agar, karena, sebab,
sehingga, maka, kerikra, setelah jika, apabila, elar, bahwa" Pcnghubung jcnis ini scring discbut
dengan penghubung intrakalimat (konjungtor subordinarrfl. Amatilah contoh berikut.

(4.32) Meskipun agak sulit, masalah itu tetap dapat diatasi.
(4,33) Dia sering marah karenabawahannya selalu mengecewakan hatinya.
(4.34) Ibu Tuti berkata kepada saya bahwa Pak Ahmad tidak dapat menghadiri rapat

koperasi.

Anak kalimat pada contoh (4.32, Meskipun agak sulit tidak dapat berdiri sendiri sebagai
kalimat lepas, tetapi induk kalimat masalah itu tetap dapat diatasi dapat berdiri sendiri sebagal
kalimat yang lepas. Demikian pula pada contoh (4.33) anak kalimal karena bawahannya selalu
mengecewakan hatinya dan pada contoh (4.34) bahwa Pak Ahmad tidak dapat menghadiri
rapat koperasijuga tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas, Akan tetapi, induk
kaffm.at (4.33) Dia sering marah dan pada contoh (11.34) Ibu Tuti berkata kepada saya dapat
berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas.

4.3.2.3 Kalimat Mqjemuk Campuran

ffi
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Ka]imat mqjemuk ca.mpluan merupakiur gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat
mqiemuk bertingkat" Di dalam kalimat majemuk camplilan terdapat hubungan setara dan
hubungan bertingkat. Oleh karena itu, kalimat majemuk campruan sekurang-kurangnya terdiri
atas tiga struktur kla.usa yang memiliki huhungan setara clan hubungan bertingkar, Cexmatilah
contoh berikut.

(4.35) Keinginan itu selalu tertunda karena Anwar lebih berkonsentrasi ke lembaga
pendidikan di luar negeri, sedangkan olang tuanya memilih pendidikan di dalam
negeri.

(4.36) Ketika malam mulai mencekam, kutarik selimut ltu dan kupejamkan mata ini,
tetapi rasa takut itu tidak juga pergi dari hati dan pikkanku.

Kalimat (4.35) terdiri atas tiga struktur klausa yang memiliki hubungaur bertingkat dan
hubungan setara, yaitu (a) keinginan itu selalu tertunda, h) karena Anwar lebih berkonsentrasi
ke lembaga pendidikan di luar negeri, dan (c) sedangkan orang tuanya memilih pendidikan di
dalam negeri, Hubungan bertingkat pada (b) ditandai dengan penggunaan penghubung
taksetara karena, sedangkan hubungan setara pada (c) ditandei dengan penggunaan
penghubung .setara sedangkan

Ka]im.at (4.36) juga memiliki hubungan bertingkat dan setara di antara unslu-unsurnya^
Hubu:rgan bertingkat terdapat pada unsur pertama dan kedua, yaitu {a\ Kerika malam mulai
mencekam dan kutarik selimut itu dan kupejamkan mata iru. Adapun hubungan seta,ra terdapat
pada kutarik selimut itu dan kupejamkan mata ini yang menggunakan penghubung setara dar?.
Bagian kalim.at tetapi rasa takut itu tidak juga pergi dari hati dan pikiranku memperlihatkan
hubungan setara dengan bagian kalimat sebelurnnya melalui pemakaian tetapi. Dalam bagian
ka]im.at itu sendiri terdapat hubungan setara melalui pemakaian dan.

Contoh (4.37) berikut juga termasuk kalimat majemuk campuran.
@.37) Pak Ismai] berpesan kepada sekretarisnya bahwa ia tidak dapat hadir dan

mengikuti seminar hari ini sebab harus mengantarkan istrinya berobat ke rumah
sakit,

Pada kalimat (4.37) terdiri atas hubungan bertingkat, yairu g) Pak lsmail berpesan kepada
sekretarisnya bahwa ia tidak dapat hadir dan mengtkuti seminar hari ini dan (b) sebab harus
mengantarkan istrinya berobat ke rumah sakit Selein itq bagian kalimat ia tidak dapat hadir
dan mengikuti seminar hari ini memperlihatkan hubungan setara melalui penggunaan dan.

4.4 Kalimat Efektif
Kaiimat efektif adalah kalimat yang memperlihatkan bahwa proses penyampaian oleh
pembicara/penulis dan proses penerimaan oleh pendengar/pembaca berlangsung dengan
sempurna sqhingga isi atau maksud yang disampaikan oleh pembicara/penulis tergam.bar
lengkap dalam pikiran pendengarlpemhaca. Pesan yang diterima oleh pendengar atau pembaca
relatif sama dengan yang dikehendaki oleh pembicala atau penulis. Kalimat efektif itu
mempunyai ciri: (1) keutuhan, (2) kesejajaran, (3) kefokusan, dan (4) kehematan.

4,4.7 Keutuhan
Keutuhan (koherensi) pada kalimat terlihat pada adanya keterkaitan makna antara dara dalam
kalimat tersebut. Perhatikan contoh di bawah ini"

(4.38) Kamipurtakhirnya saling memaa.fkan.
(4.39) Saya pun akhirnya sakng memaafkan
(4, 40) Mereka berbondong -bondong menuju pertunjukan rakyat itu.
(4.4L) Dia berbondong-bondo,ng menuju pertunjukan rakyat itu.

Kalimat (4.38) dan (4"40) di atas merupakan contoh kalimat yang memiliki keutuhan atau
kepaduan, seclangkan kalimat (4.39) dan (4.41) tidak. Penggunaan kata ganti orang pertama
tunggal saya pada (4.39) sebagai sutrjek dari predikat verba saling memaafkan tidak tepar.
Predikat verba itu memerlukan kata ganti orang yang jamak. Sementara itu, pada kalimat (,1.41)
terllhat pada penggunatm kata gurti dia sebagai subjek predikat verba berbondong-bondong.
Predikat itu memiliki ciri semantis dengan subjek jamalc.

ffi
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4.4.2 Kesejajaran
Kalimat efektif mempersyavatkan adanya kesejajnran bentuk dan kesejajaran makna.
Kesejqiaran bentuk berhubungan dengan struktur klausa, sedangkan kesejajaran makna
berkaitan dengan kejelasan infomasi yang disamlraikan.

4.4. 2. 1 Kesejajaran Bentuk
Kesejajaran benruk mengacu pada kesejajaran unsur-urlsur dalam kalimat. Kesejqiaran unsur-
unsur kalimat itu akan memudahkan pemahaman pengungkapan pikiran. Perhatikan contoh
kalimat berikut.

U.42\ Lokasi perumahan telah drpilih, tetapi lokasi itu belum disetujui direktur,
(4.43) Lokasi perumahan telah dipilih, tetapi direkrur belum menyetujuinya.

Kalimat (4.4?\ memperlihatkan keseiqiaran bentuk klausa, keduanya merupakan klausa
benruk pasif. Sementara itu, pada kalimat (4.43) ketidaksejajaran bentuk terlihat pada bentuk
klausa pasif (dlpilrh) dan benruk klausa aktrt (menyetujuf). Agar terdapat kesejajaran, kJausa
kcdua diubah mcqfadi klausa pasif. Jika bcntuk klausa pertama pasif, maka bcntuk klausa
berikutnya pasif pula, Sebaliknya, jika benruk klausa pertama aktil maka bentuk klausa
berikutnya aktif juga. Dengan demikian, kalimat (4.43) dapat diperbaiki me4iadi $eperti berikut.

(4.43a) PemimFin unit telah memilih lokasi perumahag tetapi direktur belum
menyet\juinya"

Kesqiqjaran benruk,'iuga perlu diperhatikan dalam kalimat yang mengandung perincian.
Perhatikan contoh berikut.

(4.41) tangkah-langkah dalam wawancara ialah
(a) pertemuan dengan orang yang mau diwawancarai
(b) utarakan maksud wawancara, dan
(c) mengatur waktu wawancara.

Ketidaksejqlaran kalimat (4.44) terlihat dalam penggunaan bentuk kata pada awal
perincian. Dalam perincian yang pertama digunakan bentuk kata pertemaan (nomina); dalam
perincian kedua digunakan bentuk kata utarakan (verba); dalam perincian ketiga digunakan
bentuk kata rnengatur(verba). Agar sejajar, kalimat (4.41) dlperbaiki menjadi seperti berikut.

(4.44a\ Langkah-langkah datam wawancara ialah
(a) mengatur pertemuan dengan orang yang akan diwawancarai,
(b) mcngutarukan maksud wawancara, dan
(c) mengatur jadwal wawancara.

4.4. 2. 2 Kesej aj ar an Makna
Kesejajaran malcna kalimat akan terlihat melalui penataan gagasan yang cermat. Perhatikan
contoh berikut ini"

(4.45) Saya tidak memperhatikan dam mempunyai kepentingan der:geur masalah ltu-

Kalimat seperti itu sering terealisasi menjadi pernyataan negatif (tidak memperhatikan)
digabungkan dengan pernyataan positif (mempunyai kepentingan). Akibatnya, makna kalimat
(4.45) tidak jelas. Seharusnya pernyataan negatif digabungkan dengan pernyatan negatif pula
atau sebaliknya, Dengan demiklan, kalimat (4.45) dapat diubah sebagaiberikut.

(4.,15a) Saya tidak mem.Irerhatikan dan tidalc mempunyai kepentingan dengan masalah itu.
(4.45b) Saya memperhatikan dan mempunyai kepentingan dengan masalah itu.

4,4.3 Kefokusan
Kefokusan akan terlihat apabila ada pemfokusan bagian kalimat. Yang dimaksud pemfokusan
adalah pemusatan perhatian pada bagian kalimql tertentu^ Pemfokusan itu dilakukan melalui
berbagai cara, antara lain melalui penged.epanan dan pengulangan.

[ffi^{;fflrffiffiJt* rliletakkan pada bagian awal kalimat. perhatikan contoh berikut,
(4.46) Piala Sudirman seharusnya tidak berpindah dari bumi pertirvi ini.
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(4.47) Sangat memprihatinkan keadaan perekonomian Indonesia saat itu.
(4.48) Secara beringas mereka menyerbu pertokoan itu.

Pada contoh di atas terlihat bahwa bagian awal kalimat merupakan bagian yang
difokuskan atau ditonjolkan^ Unsur yang ditonjolkan pada kalimat (4.46) adalah subjeknya,
yaitu llhla Sudirman, pada kalimat (4.47) adalah predikat, yutu sangat memprihatinkan, darr
pada kalimat (4.48) adalah keterangan, yattu secilya beringas. Unsur yang dikedepankan itu
tidak akan menofiol lagi kalau susunannya diubah meqiadi sebagai berikut.

(4.46a) Seharusnya Piala Sudirman tidak berpindah dari bumi pefiiwi ini.
t1,17il Keadaan ,sangat memprihatinkan perekonomian Indonesia saat ltu.
(a.48a) Mereka secara beringas menyerbu pertokoan itu.

4.4.3.2 Pengulangan
Pemfokusan dapat ditempuh pula melalui pengulangan bagian yang difokuskan atau
ditekankan, seperti contoh berikut.

(4.49) Rajin mcmbaca dan raiin mcnulis dapat mcnjamin prcstasi bclajar dcmi masa
depan.

(4.50) Pandai bergaul, pandai berbicara, dan pandai membr{uk orang adalah modal utarna
seoraYrg pialang.

Pengulangan kata rajin pada kalimat (4.49) dan kata pandai pada kalimat (4"50) dalam
ragam tefientu tidak dapat dikatakan mubazir karena berfungsi unruk mempeilegas
pernyataim. Sebenarnya kata rajin dan pandai dapat sqia hanya m'uncul sekali, tetapi kesannya
berbeda. Bandingkan kalimat (4.49) dan (a.50) dengan kalimnl (4.49a) dan (4.50a) berikut.

(4.49a) Rajin membaca dan menulis dapat menjamin prestasibelajar demi masa depan.
(,1,50a) Pandai bergaul, pandai berbicara, dan pandai membujuk orang adalah modal utama

seorang pialang.

4,4,4 Kehematan
Kalimat efektif ditandai pula nleh penggunaan kata secara hemat. Penghematan penggunaan
kata itu dilakukan antara iain, dengan cara, (1) tidak mengulang subjek yang sama, (2)
menghindari pemakaianbentuk ganda, dan (3) menggunakan kata secara hemat.

4. 4. 4. 1 Peng hilang an Subjek Berulang
Subjek benrliurg terdapat dalnm kalimat majemuJi, baik dalam kalim.at majemuk setara maupun
kalim.rt menjemuk bertingkat, Dalam hal ini subjeknya harus sarna. Pada kalimat majemuk
setara subjek kalimat pefiarna sama deugan subjek kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada
kalimat mqiemuk bertingkat subjek anak kalimat sarna dengan subjek induk kalimat.
Perhatikan kalimat dibawah ini.

(4.51) Dia masuk ke ruang pertemuan itu, kemudian dia duduk di kursi paling depan, lalu
dia asyik membaca uovel.

(4.51a) Dia masuk ke ruang pertemuan itu, kemudian duduk di kursi palrng depan, Ialu
asyik membaca novel

Kalimat (4.51) adalah kalimat majemuk setara yang terdiri atas tiga kalimat dasar dengan
subjek yang sam4 yaitu dla. Pemunculan subjek sebanyak tiga kali tersebut jelas tidak hemat.
Oleh karena itq subjek kedua dan ketiga tidali perlu hadir sehingga terbentulE kalimat (4.51a)
yang lebih efektif.

Penghilangan subjek pada kalimat majemuk bertingkat tampak pacla kalimat berikut,
(4.52) Sejak saya bertempat tinggal di Bogor, saya mempunyai banyak waktu luang.
(4,52a) Sejak bertempat tinggal di Bogor, sayil mempunyal banyak waktu luang.

Pada kalim.at (4.52) terllhat bakrwa sulrjek anali kalimat sarna dengan subjek induk kalimat"
Karena subjehrya sarna, salah satu suhjek tersqbut dapat dihflangkan sehinggn menjadi kalimat
(4.52a). Namun", harus diingat bahwa penghilangan subjek di dalam kalimat majemuli
bertingkat tidak boleh dilakukan pada induk lqalimat ltarena kalau unltan diubah akan terjadi
seperti (4.52c). Penghilangan seperti pada (,1.52b) dan (4.52c) cli barvah ini harus dihindari.
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(4,52b) Sejak saya bertempat tinggal di Bogor, mempruryai banyak waktu luang.
(4.52c) Mempunyai hanyak waktu luang, sejak saya bertempat tlnggal di Bogor,

4^4.4"2 Penghitangan Bentuk Ganda
Di dalam pemakaian bahasa sehari-hari sering ditemukan pemakaian kata lrentuk g;mda atau
kata bersinonim. Kata bentuk ganda yang sering ditemukan adalah seperti contoh beiikut.

adalah merupakan
agar supfiya
seperti misalnya
sangat."...sekali
amat sangilt
demiuntuk
hanya,....saja

Tiap-tiap unsur pada pasangan di atas mempunyai arti dan fungsi yang hampir sama di
dalam scbuah kalimat. Olch karcna itu pcnggunaan kcdua unsur tcrscbut sccara bcrsama-
$alna, terutama dalam bahasa tulis resmi, harus dihindarkan. Perhatikan contoh-contoh di
bawah iri.

(4.53) Bantuan unruk orang miskin itu adalah merupakan wujud kepedulian sosial
masyarakat yang mampu.

(4,53a) Bantuan untuk orang mlskin ltu adalah r,rn4ud kepedulian sosial masyarakat yang
mampu.

(4.53b) Bantuan untuk orang miskin ht:u merupakarr wqlud kepedulian sosial masyarakat
yang mampu.

(4.54) Penghijauan kembali lahan gundul perlu digalakkan agar supaya tidak terjadi
banjir.

(4.54a) Penghijauan kembali lahan grurdul perlu digalakkan agar tidak terjadi banjir.
(4.54b) Penghijauan kembali lahan gundul perlu digalakkan supayatidak teiladi h*jir.
(4.55) Kualitas air tanah di permukiman iru sangatbaik sekall
(4.55a) Kualitas air tanah di permukiman iru sangatbaik.
(4.55b) Kualitas air tanah di permukiman iru batk sekali"
(4.56) Persoalan yang dibicarakannya amat sangat penting.
(4. 56a) Persoalan yang dibicarakannya arnar penting.
(4.56b) Persoalan yang dibicarakannya sangat penting.
9.57) Demi untukkcpcntingan rakyat bunyak, mcrcka rcla bcrkorbim apa saja.
(4.57a) Demikepentingan rakyat banyak, mereka rela berkorban apa saja.
(4.57b) Unrukkepentingan rakyat banyak, mereka rela berkorban apa saja
(4.58) Agar dapat menye$uaikan diri dengan lingkungan, mereka hanya memerlukan

waktu beberapa hafi saja.
(4.58a) Agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka hanya memerlukan

ryaktu beberapa hari.
(4.58b) Agar dapat menyesuaikan diri dengan Ungkungan, mereka memerlukan waktu

beberapa hari s47a.

Penggunaan bentuk ganda tampak pada contoh (a.53)*(4.5S). Dari segi makna dan
Felapian ursur kalimat, conroh (4.S3)*(4.S8) itu tidak memperlihatkan ad.anya masalah
kebahasaan. Na.mu& dari segi kehem.atan penggunaan kata, pemaliaian bentul< ganda itu
mengandung kemubaziran. Oleh karena itu, yang disara::kan dapat digunakan adalah contoh
(4. 53a)-(4.58a) dan (4.5 3b)*(4. sSb).

4 "4 "4. 3 Penghematan Peng gunaan Kata
Di dalam bahasa Indonesia tidah dikenal bentuk jamak atau tumggal secara tata bahasa
(gramatikal). Kata karyawan, peserta, atau anak, misalnya, dapat bermakna tunggal atau jamak.
Hal iru sangat bergantung pada konteks pemakaiannya. Untuk menyatakan makna jamak,
antara lain, dapat dilakukan dengan penambahan atau pengulangan kata yang menyatakan
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jamak, seperi para, bebeyapa, sejumlah, banyak, atau segala. Kedua pengungkapan makna
jamak itu tidalc digunakan secara bersama-sama. P erhatikan beberapa contoh di bawah inl.

(4.59) Beherapa rumah-rumah di bmtaran kali itu akan segera ditertibkan,
(4"59a) Rumah-runtah cli trantalnur kali ilu akan seger:a clitertibkan.
(4,59b) Beberapa rumah di hantaran kali itu akan segera ditertibkan.
(4.60) Karyawan harus menaati segala ketentuan-ketentuanyang berlaku di kantor"
(4.60a) Karyawan harus menaati ketentuan-kerunruanyang herlaku f,i kantor.
(4,60b) Karyawan harus menaati segala ketentuan yang berlaku di kantor^

4.4.5 Variasl
Penyusunan kalimat perlu memperhatikan variasi kalimat karena variasi itu akan memberikan
efek yang berbeda. Pemfokusan dengan mengedepankan un$ur yang dianggap penting seperti
yang telah dibicarakan pada bagian 4.4,3,L dapat digolongkan sebagai variasi urutarl unsur
kalimat. Namun, variasi kalimat bukan hanya ltu, Variasi tain yang mempertimbangkan nilai
komunikasi dapat berupa penyusunan kalimat berimbang, kalimat melepas, dan kalimat
berkkmaks.

4.4. 5. 1 Kalimat Berimbang
Yang dimaksud dengan kaljmat berimbang adalah kalimat yang mengandung beberapa
informasi yang kadarnya satna atau seimhang karena sarna-saffm penting. Contohnya adalah
sebagai berikut.

(4.61) Fajar telah menyingsirrg dan bwung-burung pun mulai berkicau.
@.62) Semua orang taki-tald bekerja di sawah, sedangkan para istri mereka bekerja di

rumah.

Kalimat (4^61) dan (a.62) masing-masing mengandung dua informasi. Informasi pertama
pada kalimat (4.61) adalah fajar telah menyingsinq dan infrlrmasi kedua adalah burung-burung
pun mulai berkicau. Kedua informasi itu mempunyai derajat yang samaAgar kedua informasi
itu sederajat, dipilih kalim.at miemuk setara, bukan majemuk bertingkat. Begitu pula kallmat
(4.62), kalimat iru juga mengandung dua informasi yang sarna-sarna penting. informasi pertarna
adalah semuo. orang laki-laki bekerja di sawatr, dan informasi kedua adalah para istri mereka
bekerJa di rumah. Kalimat (4.62) juga termasuk jenis kalimat makemuk setara, bedanya adalah
bahwa kalimat (4.61) berupa kalimat majemuk $eta.ra peaiumlahan, sedangkan kalimat (4.62)
merupakan kalimat majemuk setara pertentangan,

4.4. 5. 2 Kalimat Melepas
Ka.limat melepas berbeda dari kalimat berimbang. Kalimat berimbang mengandung informasi
yang setara, sedangkan kalimat melepas mengandung informasi yang tidak setara. Di dalam
kalimat melepas terdapat informasi utarna dan informasi tambahan. hdormasi utamanya
diletakkan pada bagian awal kalimat dan in-foymasi tambahan diletakkan pada posisi
berikutnya sehingga seakan-akan informasi tambahan itu dilepas begitu saja. Karena derajat
iuformasinya tidak samq jenis yang digunahan butrian kalimat majemutri seta.ra, melairrhan
kalimat majemuk bertingkat. Agar peqjelasan ini mudah dipahami, kalimat berimbang (4.61)
dan (a.62) di atas, diubah menjadi kalimat melepas sebagai berikut.

(4.63) Fajar telah mulai menyingsing saat burung&urung mulal berklcau.
(4.64) Semua orang taki-laki bekerja di sawah tatkala para istri mereka sedang bekerja di

rumah.

Dengan mengubah kalimat (,1.6f ) dan (4.62) menjadi ktrlimat (4.63) dan (4.64), inl"ormasi
yang terkandung di dalamnya mempunyai derajat yang berbeda. Perbedaan derq)at informasi
itu dipisahkan oleh kata penghuburlg sa.at daa tatkala. Informasi pada bagian awal kalimat,
yaitu sebelum kata penghubung adalah informasi utama yang derajatnya lebih tinggi,
sedangkan in-fomasi berikutnya, yaitu sesudah kata penghubung, adalah informasi tambahan
yang derajatnya lebih rendah. Bagian kalimat yang memuat informasi utama itu adalah indr-lk
kaiim.at, sedangkan kalim.at yang memuat inl-ormasi tambahm adalah anali kali.mat. Dengan
demikian, kalimat (4.63) dan (4.64) adalah kalirnat majemuk bertingkat,
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4. 4. 5. 3 Kalimat Berklimaks
Kalimat berklimaks merupakan kebalikan kalimat melepas. Pada kalimat melepas in-formasi
uta.manya terletak pada awal kalimat, sedangkan kaLimat berklimaks informasi utamanya
terletak pacla tragian akhir kalimat. Dengan clemikian, kalimat (4"63) clan (4.64) di atas dapat
diubah menjadi kalimat berklimaks sepefii berikut.

(4.63a) Saat hurung-burung mulai berkicau, fajar menyingsing.
(4.64a) Ketika para istri bekerja di dapur, semua orang laki-laki bekerja di sawah.
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