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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keefektifan kalimat dalam 

surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Fakultas Bahasa Sastra dan Seni 

Universitas Negeri Padang dilihat dari: (1) ketepatan pilihan kata, (2) ketepatan 

struktur kalimat, (3) kecukupan unsur kalimat, dan (4) ketepatan ejaan. 

Objek penelitian ini adalah surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Bahasa Sastra dan Seni Universitas Negeri Padang pada periode Maret--

Desember 2008 dengan fokus penelitian pada kalimat-kalimat yang terdapat di 

dalam surat-surat tersebut. Data diperoleh dengan cara melakukan studi 

dokumentasi, kemudian data dianalisis dengan cara sebagai berikut: (1) 

mengidentifikasi kalimat dalam surat, (2) mengidentifikasi bentuk ketepatan 

kalimat yang ditemukan, (3) mengklasifikasikan keefektifan kalimat sesuai 

dengan ketepatan pilihan kata, ketepatan struktur kalimat, kecukupan unsur 

kalimat, dan ketepatan ejaan, (4) menentukan tingkat keefektifan kalimat, (5) 

membahas kalimat yang efektif dan yang tidak efektif serta memberikan alternatif 

perbaikan, dan (6) menarik simpulan berdasarkan hasil penelitian.  

Berdasarkan temuan penelitian, tingkat keefektifan kalimat dalam surat-

surat resmi yang dikeluarkan oleh Fakultas Bahasa Sastra dan Seni Universitas 

Negeri Padang dapat dirinci sebagai berikut. Persentase keefektifan kalimat dalam 

surat resmi yang dikeluarkan oleh Fakultas Bahasa Sastra dan Seni Universitas 

Negeri Padang adalah 67% yang tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari: 

(1) persentase tingkat keefektifan kalimat dilihat dari ketepatan pilihan kata 

adalah 44,6% yang tergolong kurang, (2) persentase tingkat keefektifan kalimat 

dilihat dari ketepatan struktur kalimat adalah 16,3% yang tergolong sangat kurang 

baik, (3) persenatse keefektifan kalimat dilihat dari kecukupan unsur kalimat 

adalah 38,7% yang tergolong sangat kurang baik, dan (4) persentase keefektifan 

kalimat dilihat dari ketepatan ejaan adalah 3% yang tergolong sangat kurang baik.  

 

 




