
104 
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa masih 

terdapat kalimat yang belum efektif. Persentase keseluruhan kalimat efektif pada 

naskah soal yang ditemukan sebanyak 79,97%, sedangkan persentase 

ketidakefektifan kalimat soal yang ditemukan sebanyak 20,03%.  

 

Adapun ketidakefektifan tersebut meliputi ketidaksepadanan berjumlah 27 kalimat 

disebabkan oleh banyaknya kalimat yang tidak memiliki subjek yang jelas; 

keparalelan berjumlah 4 kalimat disebabkan oleh penggunaan bentuk kata yang 

tidak sejenis atau tidak sejajar dalam kalimat; ketidakhematan berjumlah 38 

kalimat disebabkan oleh banyaknya penggunaan kata yang tidak diperlukan 

seperti pengulangan subjek pada kalimat majemuk dan penggunaan kesinoniman 

kata dalam satu kalimat; ketidakcermatan berjumlah 18 kalimat disebabkan oleh 

penggunaan pilihan kata yang kurang tepat untuk mengungkapkan apa yang ingin 

disampaikan, dan penggunaan kata berpasangan atau konjungsi korelatif yang  

tidak tepat; ketidakpaduan berjumlah 24 kalimat disebabkan oleh penggunaan 

kalimat yang bertele-tele dan sulit dipahami; dan ketidaklogisan berjumlah 70 

kalimat disebabkan oleh penggunaan kata yang menimbulkan makna yang tidak 
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masuk akal dalam kalimat, kesalahan ejaan, kesalahan kalimat berimbuhan, dan 

kesalahan penulisan. 

 

Dari keseluruhan ketidakefektifan kalimat tersebut, yang paling banyak ditemukan 

dalam penelitian ini ialah ketidaklogisan disebabkan oleh penggunaan kata yang 

menimbulkan makna yang tidak masuk akal dalam kalimat, kesalahan ejaan, 

kesalahan kalimat berimbuhan, dan kesalahan penulisan. Kalimatnya pun banyak 

menimbulkan tafsiran ganda dan tidak tepat dalam pemilihan kata yang disebut 

diksi. Jadi, kesalahan diksi ini meliputi kesalahan kalimat disebabkan oleh 

kesalahan penggunaan kata. Penyusunan kalimat memerlukan kelogisan dalam 

memilih kata agar kalimat yang dihasilkan memenuhi syarat sebagai kalimat yang 

baik.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dikemukakan bahwa dari hasil analisis data, 

diketahui masih banyak kalimat yang tidak efektif. Oleh sebab itu, guru sebaiknya  

mengkaji ulang soal-soal yang akan diujikan kepada siswa khususnya dalam 

format penulisan yang salah dan hendaknya memperhatikan kaidah keefektifan 

kalimat dalam pembuatan soal. Demikian pula dengan Musyawarah Kerja Kepala 

Sekolah (MKKS) SMA di Bandar Lampung agar memiliki tim penyunting dari 

ahli bahasa khususnya tim bahasa Indonesia yang mengerti akan keefektifan 

kalimat pada naskah soal. 

 

 


