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MOTTO  

 

Ø Kesabaran adalah harta yang paling berharga, ibadah paling indah adalah 

keikhlasan, dan senyuman adalah bahasa yang paling manis. 

Ø Perjuangan tanpa doa dan usaha akan sia -sia. 

Ø Dengan bercermin kita bisa meliehat kesalahan, dengan tulus kita bisa saling 

membantu, dengan sabar kita bisa menjaga diri, dan dengan melihat sekitar 

kita bisa saling mengenal. 

Ø Pejuang sejati itu selalu tampak santai dalam kesulitan, tersenyum dalam 

kesedihan, tenang di bawah tekanan, tabah dalam kesulitan, dan optimis di 

depan tantangan.  
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ABSTRAK 
 

PENGGUNAAN BENTUK TIDAK BAKU  
PADA KARANGAN NARASI SISWA KELAS X 

SMA NEGERI 1 CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN AJARAN 2008 / 2009 

 
Sri Lestari, A.310 050 066, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 

dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2009. 

Bahasa baku merupakan salah satu variasi bahasa yang pada umumnya 
mengacu pada bahasa orang terdidik dalam situasi resmi atau formal baik lisan 
maupun tulis dengan tidak menampakkan ciri kedaerahan atau asing. Bahasa baku 
atau resmi sering digunakan seseorang dalam kondisi formal, sedangkan bahasa 
yang lafal, tekanan, atau intonasinya menampakkan ciri asing atau kedaerahan 
dapat dikategorikan sebagai bahasa yang tidak baku.  

Tujuan penelitian ini adalah : 1) mendeskripsikan bentuk kata tidak baku 
yang digunakan siswa dalam mengarang, 2) mengidentifikasi faktor -faktor 
penggunaan bentuk kata tidak baku dalam karangan narasi siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Cepogo Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif yang datanya bersumber dari karangan siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi 
dengan memanfaatka n buku-buku dan sumber tulisan ilmiah. Analisis data dengan 
menggunakan metode agih.  

Hasil penelitian ini bahwa dalam kegiatan mengarang siswa masih 
ditemukan bentuk tidak baku. Kesalahan bentuk  tidak baku adalah : 1) 
penggunaan partikel –pun , 2) kesalahan huruf vokal dan konsonan, 3) 
pembubuhan huruf konsonan ain / hamzah ( ‘ ), 4) pemakaian gabungan konjungsi 
berlawanan, 5) kemubaziran kata, 6) penggunaan kata tanya, 7) kesalahan ejaan, 
8) penggunaan dialek / bahasa santai, dan (9) penempatan kata ulang. Adapun 
faktor -faktor yang mempengaruhi kesalahan-kesalahan tersebut adalah : 1) 
penggunaan bahasa ibu dalam komunikasi sehari-hari, 2) kurangnya minat 
membaca, 3) kurangnya kosa kata baku, dan 4) pengaruh modernisasi. 

 
 
 

Kata kunci : bahasa baku, bahasa tidak baku, dan karangan narasi. 
 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Suatu peristiwa komunikasi akan selalu ada dalam kehidupan sehari-

hari dan kita mengenal manusia juga selalu membutuhkan bahkan tidak akan 

terlepas dari peristiwa komunikasi. Proses komunikasi selalu berkaitan erat 

dengan adanya bahasa. Komunikasi merupakan alat untuk malakukan 

hubungan timbal balik antara sesama anggota masyarakat. Sedangkan bahasa 

merupakan media yang paling cepat dan tepat untuk berkomunikasi atau 

berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. 

Bahasa adalah alat komunikasi utama masyarakat. Pentingnya bahasa 

dalam masyarakat dapat dibuktikan dalam komunikasi sehari-hari dan 

teknologi sekarang ini. Bahasa mempunyai peranan penting dalam tindak 

komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seseorang dikatakan mampu 

berbahasa apabila ia mampu menggunakan bahasa tersebut. Dengan demikian 

dapat dikatakan tolak ukur kemampuan berbahasa dapat dilihat dari 

kemampuan seseorang menggunakan bahasa tersebut, baik secara lisan 

maupun tulisan. Untuk itulah dengan manusia dapat mengungkapkan 

perasaan, pikiran, dan kemauannya kepada orang lain.  

Pengajaran bahasa Indonesia kepada peserta didik bertujuan untuk 

memberikan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Kemampuan berbahasa ini ada empat keterampilan, yaitu keterampilan 
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menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan menguasai empat 

keterampilan itu diharapkan peserta didik dapat melakukan komunikasi bahasa 

Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Namun, da lam penelitian ini, 

peneliti memusatkan penelitiannya pada keterampilan menulis. 

Menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan (seperti mengarang, 

membuat surat) dengan tulisan (KBBI , 2005 : 1219). Seseorang dapat 

menungkan perasaan ataupun pikirannya dalam bentuk tulisan sebagai 

ungkpan perasaan penulis agar orang lain dapat mengetahui sesuatu yang 

dipikirkan penulis. Misalnya membuat karangan atau membuat surat yang 

ditujukan untuk orang lain. Menurut Tarigan (1986 : 21) menulis adalah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang dapat 

membaca dan lambang-lambang grafik tersebut. Dengan membaca suatu 

lambang gr afik yang digambarkan penulis, pembac dapat memahami bahasa. 

Jadi, keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan pikiran atau perasaan ke dalam bahasa tulis atau grafik agar 

bisa dipahami oleh orang lain. 

Salah satu contoh keterampilan menulis adalah karang mengarang atau 

membuat karangan. Karang mengarang (KBBI, 2005 : 506) merupakan 

perbuatan atau pekerjaan mengarang (tulis menulis); perihal mengarang. 

Dalam karang mengarang tentunya terdiri dari beberapa paragraph yang 

mengandung ide pokok paragraf. Sedangkan (KBBI , 2005 : 825) dijelaskan 

bahwa paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan (biasanya 



 

mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru); 

alinea. Tujuan karang mengarang yaitu untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan secara jelas dan efektif kepada para pembaca. Dengan demikian 

dalam tulisan atau karangan tidak lepas dari bentuk baku dari sebuah kalimat 

yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan pandangan dan gagasan 

dalam arti pembaca yang identik dengan apa yang dipikirkan oleh pembicara 

atau penulis. 

Narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu 

kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau 

mengalami sendiri peristiwa itu. Selain itu, narasi dapat dirumuskan sebagai 

suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya 

kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi (Keraf, 2001 : 136). 

Menurut Marahimin (1999 : 97) narasi adalah cerita. Cerita ini didasarkan 

pada urutan-urutan suatu kejadian atau peristiwa. Di dalam kejadian itu ada 

tokoh dan tokoh itu mengalami atau menghadapi suatu konflik. Kejadian, 

tokoh, dan konflik ini merupakan unsur pokok sebuah narasi dan ketiganya 

secara kesatuan biasa pula disebut plot  / alur. Dengan demikian, narasi adalah 

cerita berdasarkan alur. 

Jadi, karangan narasi adalah karangan yang terdiri dari tokoh, 

peristiwa, dan konflik yang diceritakan dalam bentuk wacana kepada pembaca 

Dari batasan-batasan di atas diketahui bahwa menulis narasi 

diperlukan kemampuan menggunakan tata bahasa dan keterampilan berbahasa 

yang baik sehingga penulis dapat lebih mudah mengungkapkan kejadian, 



 

peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi, di dalam 

kegiatan menulis masih banyak siswa yang menggunakan bentuk kata yang 

tidak baku.  

Banyak penilaian yang diberikan terhadap pengajaran bahasa 

Indonesia terutama penggunaan kata baku dalam karangan siswa belum 

mencapai hasil yang maksimal, penye babnya adalah keterbatasan kosa kata, 

ketidakcermatan dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, sehingga menimbulkan kesalahan berbahasa. Dengan latar belakang 

masalah tersebut penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk meneliti 

tentang Penggunaan Bentuk Tidak Baku pada Karangan Narasi Siswa kelas X 

SMA Negeri I Cepogo Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2008 / 2009.  

 

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah merupakan hal yang sangat penting agar tidak 

terlalu menyimpang dari masalah yang ditentukan. Pembatasan masalah ini 

terfokus pada bentuk tidak baku karangan narasi siswa kelas X SMA Negeri I 

Cepogo Kabupaten Boyolali. 

 

C. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan salah satu langkah agar sebuah 

penelitian dapat tercapai sasaran. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 



 

1.  Bagaimanakah bentuk kata tidak baku yang digunakan dalam kalimat 

karangan narasi siswa kelas X SMA Negeri I Cepogo, Boyolali? 

2.  Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan bentuk kata tidak baku 

pada karangan narasi siswa kelas X SMA Negeri I Cepogo, Boyolali? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bisa tepat sasaran serta dapat menghindari 

penyalahgunaan hasil penelitian, maka penulis menentukan tujuan penelitian. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian adalah sebagai berikut : 

1.  Mendeskripsikan bentuk kata tidak baku yang digunakan dalam kalimat 

pada karangan narasi  siswa kelas X SMA Negeri I Cepogo, Boyolali. 

2.  Mengidentifikasi faktor -faktor penggunaan bentuk kata tidak baku dalam   

karangan narasi  siswa kelas X SMA Negeri I Cepogo, Boyolali. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakuakan supaya bisa memberikan manfaat, baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa wawasan tentang 

ilmu bahasa, khususnya penggunaan bentuk tidak baku dalam suatu 

karangan.  

2.  Manfaat Praktis 

a) Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi yang sangat mendukung untuk 

memperluas pengetahuan tentang penggunaan bentuk tidak baku. 



 

b) Bagi Masyarakat  

Berfungsi sebagai sumber ilmu yang bisa digunakan untuk 

memperdalam dan memperkaya pengetahuan. 

Selain itu, penelitian itu diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

landasan kajian penelitian sejenis berikutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini sengaja penulis buat untuk memudahkan para pembaca 

agar dengan mudah mengetahui garis besar masalah yang penulis sajikan. 

Adapun sistematika skripsi sebagai berikut : 

Bab I berisi Pendahuluan. Penulis menyampaikan gambaran secara 

umum mengenai masalah yang akan diteliti yaitu penggunaan bentuk tidak 

baku pada karangan narasi siswa kelas X SMA Negeri I Cepogo kabupaten 

Boyolali, hal ini telah disampaikan dalam latar belakang masalah. Di dalam 

pendahuluan dikemukakan juga pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II berisi tentang Landasan Teori, sebagai dasar atau landasan 

untuk memecahkan masalah. Di dala m bab II dibicarakan tentang tinjauan 

pustaka, pengertian, fungsi dan tujuan menulis, jenis pengembangan tulisan, 

pengertian narasi kebakuan dan ketidak bakuan kata. 

Bab III membicarakan Metode Penelitian, yaitu metode yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini. Di dalam bab III dibicarakan mengenai objek 



 

penelitian, sumber data, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknis 

pengumpulan data, dan teknis analisis data. 

Bab IV berisi tentang Hasil dan Pembahasan, yaitu gambaran tentang 

penggunaan bentuk tidak baku pada karangan narasi siswa.  

Bab V berisi Penutup. Penulis menyampaikan simpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan pustaka 

Penelitian tentang ketidakbakuan diteliti oleh Tri Haryono (2001) 

dalam skripsi “Analisis Ketidaefektifan dalam karangan Siswa kelas II SMU 

II Gentiwarno Klaten Tahun Ajaran 2000”. Haryono dalam penelitian 

menemukan ketidakefektifan kalimat dalam karangan siswa disebabkan oleh 

kekurangcermatan dan kekacauan susunan. Persamaan penelitian ini adala h 

menganalisis karangan siswa SMA. Perbedaan Haryono dengan penelitian ini 

yaitu penelitian Haryono menganalisis ketidakefektifan karangan dan 

disebabkan oleh kekurangcermatan serta kekacauan susunan, sedangkan 

penelitian ini menganalisis ketidakbakuan sebuah kaliamat yang salah satunya 

disebabkan oleh ketidakefisiennya kata. 

Penelitian tentang narasi juga diteliti oleh Khalis Listyorini (2004) 

yang berjudul “Penggunaan Kalimat Mubazir dan Bentuk Tidak Baku pada 

Karangan Narasi Siswa Kelas II SMP Muhammadiyah I Klaten”. Hasil 

penelitian ini adalah dalam rangka karangan narasi siswa kelas II SMP 

Muhammadiah klaten masih ditemukan penggunaan kalimat mubazir dan 

bentuk tidak baku. Kemubaziran yang terdapat pada karangan siswa 

kemubaziran pada kata kopula, kemubaziran dua kata atau lebih yang 

bersinonim, kemubaziran kata berlebihan dan penggunaan kata banyak tambah 

kata ulang. Persaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti karangan pada 
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siswa yaitu karangan narasi. Perbedaan Listyorini dengan penelitian ini adalah 

penelitian L istyorini menitikberatkan pada kalimat mubazir dan bentuk tidak 

baku pada karangan siswa, sedangkan penelitian ini hanya menitikberatkan 

pada penggunaan bentuk tidak baku.  

Penelitian yang berkaitan dengan narasi diteliti oleh Sri Mukhayari 

(2005) yang berjudul “Pengaruh Penguasaan Tatakalimat dan Kosakata 

Terhadap Kemampuan Menulis Wacana Narasi Siswa Kelas II SMU 

Muhammadiyah Purwadadi Kabupaten Grobogan”. Hasil penelitian 

Mukhayati adlah siswa yang memiliki penguasaan tatakalimat rendah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mukhayati yaitu sama-sama 

melatih keterampilan siswa khususnya menulis narasi. Perbedaan penelitian 

Mukhayati pada penguasaan tata kalimat dan kosakata dalam menulis wacana 

narasi pada siswa kelas II SMU Muhammadiyah Purwadadi Kabupaten 

Grobogan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan paa penggunaan bentuk 

tidak baku pada karangan narasi siswa kelas X SMA Negeri I Cepogo 

Kabupaten Boyolali.  

Nia Manti Khanna (2008) dalam skripsi “Kemubaziran dan Bentuk 

Tidak Baku pada Karangan Narasi Siswa kelas X3 SMA Islam Ta ’Allumul 

Huda Bumiayu Tahun Ajaran 2007 / 2008”. Khana menemukan penggunaan  

kalimat mubazir dan bentuk tidak baku. Kemubaziran yang terdapat pada 

karangan siswa adalah kemubaziran pada kata kopula , kemubaziran dua kata 

atau lebih yang bersinonim, kemubaziran kata berlebihan dan penggunaan 

kata banyak  dan kata ulang. Untuk bentuk tidak baku yang digunakan siswa 



 

dalam mengarang adalah bentuk ketidakbakuan karena penggunaan fonem /i/ 

dan ketdakbakuan konsonan.  Perbedaan penelitian khana dengan penelitian ini 

adalah penelitian Khana memfokuskan pada kemubaziran dan bentuk tidak 

baku pada karangan siswa, ketidakbakuannya disebabkan oleh penggunan 

fonen /i/ dan penggunaan konsonan. Sedangkan penelitian ini hanya 

mefokuskan pada enggunaan bentuk kata tidak baku, ketidakbakuannya 

disebabkan oleh bebrapa factor, misalnya kesalahan pada ejaan, penggunaan 

kaidah tata bahasa normative, dan penggunaan kalimat efektif. 

Http://one.indoskripsi.com/node/1926/Indah Isnawati/ Analisis 

Ketidakbakuan Kalimat dalam Surat Resmi di Kantor Camat Tanakan Barat 

diakses tanggal 1 Juni 2009. Hasil penelitiannya menemukan kesalahan-

kesalahan yang terjadi dalam penulisan surat resmi tokoh penggunaan bahasa 

yang tidak baku. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis 

diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan 

kondisi ejaan, struktur kalimat, serta unsur -unsur bahasa dari dalam struktur 

kalimat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Isnawati yaitu 

menganalisis kesalahan-kesalahan tidak baku. Perbedaannya adalah penelitian 

Isnawati menemukan kesalahan ketidakbakuan dalam surat resmi dari kantor 

camat Tanakan Barat dan penelitian ini kesalahan yang ditemukan dalam 

karangan narasi siswa. 

Http://one.indoskripsi.com/node/1926/Akhmad Faizal/ Analisis  Diksi 

Dalam Rubrik Prokon Aktivis Surat Kabar Jawa Pos/ diakses tanggal 1 Juni 

2009. hasil penelitian menunjukkan bahwa kata umum dan kata khusus 



 

digunakan dalam rubrik Prokon Aktivis surat kabar Jawa Pos. Kata umum 

digunakan untuk mengabtraksikan, generalisasi, pengkategorian pengalaman-

pengalaman manusia, terutama dalam tulisan ekspositaris. Kata khusus  

digunakan untuk memberikan informasi yang jauh lebih banyak sehingga 

tidak menimbulkan salah paham dan memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam. Dalam rubrik Prokon Aktivis surat kabar Jawa Pos cenderung 

menggunakan kata khusus daripada kata umum. Dengan demikian, pemakaian 

kata khusus memberikan gambaran makna yang semakin jelas, tepat, dan tidak 

memberikan makna yang kabur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Faizal yaitu sama-sama menelaah pemilihan kata yang tepat dalam kalimat 

(diksi). Perbedaan penelitian Faizal yaitu menitikberatkan pada penggunaan 

diksi, sedangkan penelitian ini diksi merupakan bagian dari penjelasan dari 

ragam bahasa baik baku maupun tidak baku.  

      Http://one.indoskripsi.com/node/1926/Yuliana/Analisis Kesalahan 

Diksi Pada Karangan Siswa Kelas V SD Negeri 035 Pamusian Tahun 

Pembelajaran 2007/2008/ diakses tanggal 1 Juni 2009. Hasil penelitiannya 

mengenai diksi menyangkut kebebasan penulis untuk memilih kata istilah 

sesuai dengan makna yang tepat, baik makna leksikal, gramatikal, denotasi, 

konotasi, masalah sinonim, antonim, maupun berbagai variasi majas. Hal ini 

benar-benar tergantung pada kreativitas menulis atau mengarang anak didik. 

Persamaan penelitian ini adalah menganalisis karangan siswa, sedangkan 

perbedaannya terdapat pada kesalahan dalam karangan, penelitian Yuliana 



 

menganalisis kesalahan diksi pada siswa kelas V SD dan penelitian ini 

menganalisis kesalahan bentuk tidak baku pada siswa SMA kelas X. 

Http://one.indoskripsi.com/node/1926/Kurnoawati/Analisis Struktur 

Kalimat Bahasa Indonesia dengan Penggunaan Pengurai Kalimat Berbasis 

Linguistic String Analysis/ diakses tanggal 1 Juni 2009. Skripsi tersebut 

menganalisis struktur kalimat bahasa Indonesia dengan menggunakan 

pengurai kalimat berbasis linguistic string analysis. Struktur sintaks kalimat 

ini sangat diperlukan bagi pengembangan suatu sistem pemprosesan bahasa 

alami khususnya untuk pemprosesan bahasa Indonesia. Struktur sintaksis yang 

dibangun mengacu pada aturan-aturan sitaksis yang terdapat di da lam 

tatabahasa baku bahasa Indonesia. Untuk menguji kebenaran aturan-aturan 

sintaks yang telah dibuat. Dibuat juga pengurai sintaks yang memuat aturan-

aturan sintaks yang telah dibuat. Dibuat juga pengurai sintaks yang memuat 

aturan-aturan sintaks tersebut. Dibuat juga pengurai sintaks yang memuat 

aturan-aturan sintaks tersebut. Pembuatan pengurai sintaks kalimat bahasa 

Indonesia ini menggunakan alat bantu Lex-yacc. Perbedaan skripsi Kurniawati 

dengan penelitian ini yaitu Kurniadi menganalisis struktur sintaks yang 

mengacu pada aturan-aturan sintaks di dalam tatabahasa baku bahasa 

Indonesia. Penelitian ini menganalisis penggunaan bentuk tidak baku pada 

karangan. 

Http://one.indoskripsi.com/node/1926/Anik Ermawati/ Penggunaan 

Diksi Bahasa Indonesia Dalam Karangan Siswa Cina Peranakan Kelas V SD/ 

diakses tanggal 1 Juni 2009. Hasil penelitian Ernawati menunjukkan bahwa 



 

siswa cina peranakan kelas V SD lebih cenderung menggunakan diksi khusus, 

diksi konkret, dan diksi nonbaku. Dengan adanya kecenderungan penggunaan 

diksi nonbaku menunjukkan siswa Cina peranakan kelas V SD penggunaan 

diksinya kurang baik dan benar. Karangan siswa Cina peranakan kelas V SD 

juga memiliki kekhasan yaitu adanya kata ganti yang disebutkan berulang-

ulang. Perbedaan penelitian Ermawati dengan penelitian ini adalah penelitian 

Ermawati menitikberatkan pada permasalahan penggunaan diksi bahasa 

Indonesia sedangkan penelitian ini menitikberatkan permasalah para 

penggunaan bentuk tidak baku.  

Http://one.indoskripsi.com/node/1926/Salliyanti/Analisis Bahasa Baku 

Dan Non Baku dalam Bahasa Indonesia/ diakses tanggal 1 Juni 2009. Ragam 

bahasa baku bahasa Indonesia memang sulit untuk dijalankan atau yang 

digunakan karena untuk memahami dibutuhkan daya nalar yang tinggi. 

Dengan menggunaka n ragam bahasa baku, seseorang akan menaikkan 

prestisenya. Persamaan dari analisis Salliyanti dengan analisis pada penelitian 

ini yaitu sama-sama menganalisis ragam bahasa, namun analisis Salliyanti 

mengembangkan pokok pikirannya mengenai ragam bahasa dan penelitian ini 

menekankan pada ragam bahasa tidak baku dan kesalahan-kesalahan 

ketidakbakuan kata.     

       

 

 

 



 

B. Kajian Teori 

1.  Pengertian Menulis 

Untuk mengungkapkan sebuah pemikiran atau pengalaman agar 

dapat dipahami oleh orang lain dapat dituangkan melalui proses menulis, 

seperti yang dikatakan Marwoto (1985 : 2) menulis adalah kemampuan 

seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, ilmu pengetahuan, dan 

pengalaman hidupnya dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresi, enak 

dibaca, dan dipahami orang lain. Menurut Nurhadi (1995 : 343) menulis 

juga diartikan sebagai suatu proses penuangan ide atau gagasan dalam 

bentuk paparan bahasa tulis yang merupakan rangkaian symbol-simbol 

bahasa / huruf-huruf. Bahasa dapat dtunjukkan melalui tulisan yang berupa 

ide atau gagasan yang dapat dipahami pembaca. 

Pendapat Tarigan (1984 : 21) bahwa menulis adalah menurunkan 

atau melukiskan grafik yang menggambarkan suatu bahasa dipahami 

seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik 

tersebut.Jadi, kegiatan menulis adalah suatu upaya untuk mengumpulkan 

gagasan atau pikiran melalui bahasa tulis atau lambang grafik yang dapat 

dipahami oleh orang lain. 

2.  Fungsi dan Tujuan Menulis 

Pendapat D ’Angleo (dalam Tarigan, 1984 : 22) mengemukakan 

bahwa pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat 

komunikasi yang tidak langsung sangat penting bagi pendidikan karena 

memudahkan para pelajar berpikir secara kritis. Hal ini disebabkan dengan 



 

para pelajar  bebas menuangkan gagasannya. Setiap tulisan mengandung 

beberapa tujuan. Karena tujuan itu beraneka ragam, penulis 

memperhatikan kategori, sebagai berikut : 

a. memberitahukan atau mengajar, 

b. memungkinkan atau mendesak, 

c. menghibur atau menyenangkan, dan 

d. mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-

api (Tarigan, 1984 : 23) 

Menurut Semi (1990 : 19-20) tujuan menulis secara umum antara 

lain : 

a. Memberikan arahan : memberikan petunjuk kepada orang lain dalam 

mengerjakan sesuatu.  

b. Menjelaskan sesuatu : memberikan uraian penjelasan tentang sesuatu 

hal yang harus diketahui orang lain. 

c. Mencerminkan kejadian : memberikan informasi tentang sesuatu yang 

berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu.  

d. Meringkas : membuat suatu rangkuman, suatu tulisan agar lebih 

singkat. 

e. Meyakinkan : berusaha meyakinkan orang lain setuju dengannya. 

3.  Jenis Pengembangan Tulisan 

Maskurun, dkk (2006 : 35-36) menjelaskan bahwa menurut isinya 

karangan dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu narasi, deskrepsi, eksposisi, 

argumentasi, dan persuasi. 

 



 

a. Narasi 

Narasi adalah karangan yang berisi cerita. Karangan ini terdiri 

atas rangakaian peristiwa yang sambung menyambung membentuk 

alur. Peristiwa-peristiwa itu terjadi pada para pelaku (tokoh) dan pada 

umumnya dikisahkan dengan mengambil suatu tempat sebagai latar  

disertai suasana tertentu. Cerpen, novel, roman, drama, sejarah, 

termasuk narsi. 

b. Deskripsi 

Deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran tentang suatu 

objek agar seolah-olah objek tersebut tersebut terlihat atau terasa. 

Ciri-ciri penanda tulisan deskripsi (Semi, 1990: 43)  

1)  Lebih berupaya memperhatikan detail dan perincian 

objek.  

2)  Bersifat memberikan pengaraha sensifitas dan membetuk 

imajinasi pembaca. 

3)  Disampaikan dengan gaya memikat dan pilihan kata yang 

menggugah. 

4)  Deskripsi lebih banyak memaparkan tentang esuaatu yang 

dapat didengar, dilihat, dan siraskan sehingga objek pada 

umunya berupa benda , alam, dan manusia. 

5)  Organisasi menyampaikan tulisan deskripsi lebih banyak 

menggunakan susunan ruangan. 

 



 

c. Eksposisi 

Eksposisi adalah karangan yang berisi pemaparan tentang suatu 

masalah, pengertian, konsep atau proses. Dalam eksposisi diperlukan 

pengamatan atau penelitian agar bahan-bahan dan faktor yang 

dibutuhkan lengkap. Penulisan eksposisi memerlukan keterampilan 

menganalisis dan mensintesis data dan faktor pendukung. 

Eksposisi menurut Semi (1990: 39) 

1)  Berupa tulisan yangmemberiakn pengertian dan 

pengetahuan.  

2)  Menjawab per tanyaan apa, mengapa, kapan, dan 

bagaimana. 

3)  Disampaikan dengan lugas dan meggunakan bahasa baku.  

4)  Menggunakan nada netral, tidak memihak, dan 

memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. 

d. Argumentasi 

Argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat (opini) yang 

dikuatkan dengan alasan, contoh / bukti sehingga orang lain meyakini 

kebenarannya. Melalui karangan argumentasi, dapat membuktikan 

sesuatu. Dengan penelitian dan pengamatan, dengan analisis dan 

sintesis, dapat dikumpulkan angka-angka, diagram, grafik, dan lain-

lain untuk membuktikan bahwa pendapat itu benar. 

Semi (1990: 8) memberikan ciri penanda argumentasi yang 

sekaligus merupakan tujuan tulisan argumentsi, sebagai berikut: 



 

1)  bertujuan meyakinkan orng lain, 

2)  bertujuan membuktikan kebenaran suatu pernataan atau 

pook permasalahan, 

3)  mengubah pendapat pembaca, dan  

4)  menampilka fakta dan bahan pembuktian. 

e. Persuasi 

Persuasi adalah karangan yang berisi bujukan untuk berbuat 

sesuatu. Oleh karena itu, selain dikemukakan faktor yang meyakinkan 

pembaca, dalam karangan persuasi juga dinyatakan pernyataan-

pernyataan yang mengandung sugesti. 

4.  Hakikat Narasi 

a. Pengertian Narasi 

Menurut Keraf (2001 : 136) narasi adalah suatu bentuk wacana 

yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada 

pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi. Peristiwa atau pengalaman 

yang dialami penulis digambarkan (ditulis sebaga wacana ) dengan 

jelas agar orang lain dapat memahaminya. 

Wacana narasi adalah sebagai bentuk percakapan atau tulisan 

yang bertujuan menyampaiakan atau menceritakan peristiwa atau 

pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu 

(Semi, 1990 : 21). Penulis menceritakan pengalaman atau suatu 

peristiwa yang dialaminya kepada orang lain berdasarkan alur waktu 

yang digunakan agar pembaca atau pendengar dapat mengetahui 



 

perkembangan cerita yang disampaikan. Jadi, karangan narasi 

merupakan wacana yang bertujuan menceritakan suatu peristiwa dalam 

suatu kurun waktu kepada pembaca secara jelas. 

b. Jenis Karangan Narasi 

Menurut Keraf (2001 : 1367 138) karangan narasi dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu (1) narasi ekspositoris; dan (2) narasi Sugetif. 

(1) Narasi Ekspositoris  

Narasi ekspositoris bertujuan untuk menggugah pikiran para 

pembaca untuk mengetahui apa yang     dikisahkan.    Sasarannya 

adalah rasio, yaitu berupa perluasan pengetahuan para pembaca 

sesudah membaca kisah tersebut. Sebagai sebuah bentuk narasi, 

narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian, rangkaian 

perbuatan kepada para pembaca atau pendengar. 

Runtun kejadian atau peristiwa yang disajikan itu 

dimaksudkan untuk menyampaikan informasi, untuk memperluas 

pengetahuan atau pengertian pembaca, tidak peduli apakah 

disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Narasi ekspositoris 

memiliki sifat generalisasi dan sifat khusus. 

a) Bersifat Generalisasi 

Adalah narasi yang menyampaikan suatu proses yang 

umum, yang dapat dilakukan secara berulang-ulang. 



 

Contoh : Suatu wacana naratif yang menceritakan bagaimana                

seseorang menyiapkan nasi goreng, bagaimana mem               

buat roti. 

b) Bersifat Khusus 

Adalah narasi yang berusaha menceritakan suatu 

peristiwa yang khusus, yang hanya terjadi satu kali. Peristiwa 

yang khas adalah peristiwa yang tidak dapat diulang kembali 

karena ia merupakan pengalaman atau kejadian pada suatu 

waktu tertentu saja. 

Contoh : Narasi  pengalaman  seseorang   pertama   kali  

mengarungi samudera luas, pengalaman seorang 

gadis yang         pertama kali menerima curahan kasih 

dari seorang pria idamannya. 

(2) Narasi Sugestif 

Narasi sugestif pertama-tama beraliran dengan tindakan atau 

perbuatan yang dirangkaikan dalam suatu kejadian atau peristiwa. 

Seluruh rangkaian kejadian itu berlangsung dalam suatu kesatuan 

waktu. Tujuan atau sasaran utamanya tidak untuk memperluas 

pengetahuan seseorang tetapi berusaha memberi makna atas 

peristiwa atau kejadian itu sebagai suatu pengalaman karena 

sesungguhnya adalah makna peristiwa atau kejadian itu, maka 

narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal (imajinasi). 



 

Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang 

disajikan sekian macam sehingga merangsang daya khayal para 

pembaca. Pembaca menarik suatu makna baru di luar yang 

diungkapkan secara eksplisit. Sesuatu yang eksplisit adalah sesuatu 

yang tersurat mengenai objek atau subjek yang be rgerak dan 

bertindak.  

Supaya perbedaan antara narasi ekspositoris  dan narasi 

sugestif lebih jelas, maka di bawah ini akan dikemukakan sekali 

lagi secara singkat perbedaan antara kedua macam narasi tersebut   

(Keraf, 2001 : 138 -139) 

Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 

1.  Memperluas Pengetahuan 

 

 

2.  Menyampaikan informasi 

mengenai suatu kejadian. 

3.  Didasarkan pada penalar-

an  untuk mencapai suatu 

kesepakatan. 

 

 

4.  Bahasanya lebih condong 

ke bahasa informatif 

1. Menyampaikan suatu makna 

atau suatu amanat yang 

tersirat. 

2. Menimbulkan daya khayal. 

 

3. Penalaran hanya berfungsi 

sebagai alat untuk menyam-

paikan makna, sehingga 

kalau perlu penalaran dapat 

dilanggar. 

4. Bahasanya lebih condong ke 

bahasa figuratif dengan 



 

dengan titik berat pada 

penggunaan kata-kata 

denotatif.  

menitikberatkan pengguna-

an kata-kata rasiotatif.  

 

 

Wacana narasi mempunyai penanda sebagai berikut : 

a) Berupa kejadian tentang peristiwa atau pengalaman manusia. 

b) Kejadian atau peristiwa yang disimpulkan dapat berupa imajinasi atau 

gabungan dari keduanya. 

c) Berdasarkan konflik, karena tanpa konflik biasanya narasi tidak 

menarik.  

d) Menekankan susunan kronologis. 

e) Memiliki nilai estika, karena isi dan cara penyampaiannya bersifat 

sastra, khususnya narasi yang berbentuk fiksi. 

f) Biasanya memiliki dialog.  

5.  Kebakuan dan Ketidakbakuan Kata  

a. Bahasa Baku dan Tidak Baku 

Bahasa baku merupakan salah satu variasi bahasa yang pada 

umumnya mengacu pada bahasa orang terdidik dalam situasi resmi 

atau formal baik lisan maupun tulis dengan tidak menampakkan ciri 

kedaerahan atau asing. (Maskurun, dkk, 2006 : 3). Bahasa baku atau 

resmi sering digunakan seseorang dalam kondisi formal, sedangkan 

bahasa yang lafal, tekanan, atau intonasinya menampakkan ciri asing 

atau kedaerahan dapat dikatagorikan sebagai bahasa yang tidak baku.  



 

Bahasa baku sering disebut juga dengan bahasa standar. Bahasa 

baku digunakan sebagai alat komunikasi yang kedudukannya lebih 

tinggi dibandingkan dengan bahasa lain yang digunakan di dalam 

situasi resmi, seperti yang ditemukan oleh Husain (1993 : 13) bahwa 

bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai 

komunikatif yang paling tinggi yang digunakan dalam kepentingan 

nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi dan 

pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan baku, ejaan baku, kosa kata 

baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. 

Bahasa baku dipakai dalam situasi resmi dan pergaulan sopan, 

seperti surat-menyurat resmi, pengumuman resmi, perundang-

undangan, karangan ilmiah, pidato, ceramah ilmiah, pembicaraan 

dengan orang yang dihormati karena itu bahasa baku terikat oleh 

tulisan baku, ejaan baku, kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal 

baku. Sebaliknya penggunaan bahasa dalam situasi atau lingkungan 

tidak resmi, seperti surat-menyurat antar teman, percakapan dengan 

teman atau orang yang sudah mengenal lebih akrab, tawar -menawar di 

pasar, percakapan di tempat-tempat yang santai, biasanya tidak terlalu 

terikat oleh kaidah-kaidah atau norma-norma bahasa. Bahasa yang 

dipakai dalam situasi tersebut disebut bahasa nonbaku atau nonstandar. 

Bahasa nonbaku atau nonstandar yang digunakan dalam situasi 

atau lingkungan tidak resmi itu sering dicampur dengan kata -kata atau 

unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing sepanjang 



 

pengungkapannya itu dapat dipahami oleh pembicara dan orang yang 

diajak berbicara. Jadi, bahasa nonbaku masih dan boleh digunakan 

dalam situasi atau lingkungan yang tidak resmi. 

Pembakuan bahasa Indonesia meliputi lima bidang (Husain, 1993 

: 13 -  15), yaitu : 

1)  Tulisan 

Bahasa Indonesia yang digunakan telah mempunyai tulisan baku, 

yakni tulisan latin. Tulisan latin sendiri di sini sebagaimana 

susunan abjad dalam bahasa Indonesia yaitu terdiri atas 26 huruf 

(A – Z). Itu berarti bahwa semua tulisan yang bersifat resmi hanya 

boleh ditulis dengan tulisan latin.  

2)  Ejaan 

Ejaan ialah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi 

ujaran, menempatkan tanda baca, memenggal kata, dan cara 

menggabungkan kata -kata. 

3)  Tata bahasa 

Adalah seperangkat norma yang memberikan pemakaian bahasa, 

baik keteraturannya maupun penyimpangannya dari keteraturan itu, 

meliputi bidang tata bentuk dan tata kalimat. 

4)  Kosa kata 

5)  Lafal 

Lafal yaitu cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

masyarakat bahasa mengucapkan bunyi-bunyi bahasa (Maskurun, 

2006 : 1). 



 

Dengan adanya bidang-bidang tersebut, ragam bahasa baku 

memiliki sifat kebahasaan, menurut Husain (1993 : 15), bahasa baku 

memiliki dua sifat : 

1)  Kemantapan dinamis, yakni di samping mempunyai kaidah dan 

aturan yang relatif tetap, juga luwes atau bersifat terbuka untuk 

perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat. 

2)  Kecendikiaan, artinya sanggup mengungkapkan proses pemikiran 

yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi. Sifat kecendikiaan itu 

dapat diwujudkan dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain 

yang lebih besar dalam mengungkapkan penalaran dan pemikiran 

yang teratur, logis, dan masuk akal. 

Menurut Maskurun, dkk (2006 : 3) bahasa baku merupakan 

variasi yang layak digunakan untuk hal-hal sebagai berikut : 

1)  Komunikasi resmi, misalnya surat resmi atau surat dinas, 

pengumuman resmi, perundang-undangan.  

2)  Wacana teknis, misa lnya laporan penelitian, makalah (kertas 

kerja), buku keilmuan, tesis, disertasi. 

3)  Pembicaraan di muka umum misalnya memberi pelajaran, 

memberi kuliah, rapat dinas, konferensi, konggres, pidato 

kenegaraan. 

4)  Pembicaraan dengan orang yang dihormati, misalnya dengan 

atasan, dengan pejabat, dengan guru atau dosen, dengan orang 

yang baru dikenal. 



 

b. Diksi atau Pilihan Kata 

Dalam berbicara kita tidak sekedar merangkaikan kata-kata atau 

ungkapan menjadi sebuah kalimat dan merangkaikan kalimat-kalimat 

menjadi sebuah wacana , perlu memperhitungkan ketepatan pemilihan 

katanya sesuai dengan situasi komunikasinya. Pemilihan kata juga 

dimaksudkan untuk menghindari pengulangan yang mubazir. 

Ketepatan memilih kata (diksi) selain berhubungan dengan upaya 

pemakaian kata yang mampu menimbulkan gagasan yang tepat, juga 

berhubungan dengan penggunaan gaya bahasa, ungkapan dan 

sebagainya. Ketepatan pemilihan kata berkaitan dengan makna kata 

dan penguasaan kosakata seseorang. Seseorang yang kaya penguasaan 

kosakatanya akan dapat memilih kata yang dianggap tepat untuk 

mewakili pikirannya. 

Diksi adalah pilihan kata, maksudnya kita memilih kata yang 

tepat untuk menyatakan sesuatu (Arifin 2000 : 25). Menurut Keraf     

(2004 : 22-24) diksi atau pilihan kata lebih luas dari apa yang 

dipantulkan oleh jalinan kata -kata itu. Istilah itu bukan dipergunakan 

untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan 

suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya 

bahasa, dan ungkapan. 

Menurut Widjono (2005 : 87) diksi merupakan ketepatan pilihan 

kata. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi kemampuan 

penggunaan bahasa yang terkait dalam kemampuan mengetahui, 



 

memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara 

aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga 

mampu mengkomunikasikan secara efektif kepada pembaca atau 

pendengar. 

Setiap bahasa sebenarnya mempunyai ketepatan atau kesamaan 

dalam hal tata bunyi, tata kata, tata kalimat dan tata makna. Akan 

tetapi, karena berbagai faktor yang terdapa t di dalam masyarakat 

pemakai bahasa itu, seperti usta dh, pendidikan, agama, bidang 

kegiatan dan profesi, dan latar belakang budaya daerah, maka bahasa 

itu menjadi tidak seragam benar. Keragaman bahasa ini adalah ragam 

bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Adapun ciri-ciri ragam 

bahasa baku antara lain sebagai berikut (Chaer, 2006 : 5-8) : 

5.1.Penggunaan Kaidah Tata B ahasa Normatif 

Kaidah tata bahasa normatif selalu digunakan secara eksplisit dan 

konsisten. Misalnya : 

(1) Pemakaian awalan me- dan awalan ber- digunakan secara eksplisit 

dan konsisten. Misalnya dengan jalan : 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- Anaknya bersekolah di 

Bandung 

- Gubernur meninjau daerah 

kebakaran. 

- Anaknya sekolah di 

Bandung 

- Gubernur  tinjau daerah 

kebakaran. 

 



 

(2) Pemakaian kata penghubung bahwa dan karena dalam kalimat 

mejemuk secara eksplisit dan konsisten, misalnya : 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- Ia tidak tahu bahwa anaknya 

sering bolos. 

- Ayah marah kepada Andi 

karena ia bohong 

- Ia tidak tahu anaknya 

sering bolos 

- Ayah marah kepada 

Andi, ia bohong 

 

(3) Pemakaian pola frase untuk predikat + pelaku + kata kerja  secara 

konsisten, misalnya : 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- Surat anda sudah saya terima 

 

- Rencana itu sedang kami 

garap. 

- Surat anda saya sudah 

terima 

-  Rencana itu kami 

sedang garap 

 

(4) Pemakaian konstruksi, misalnya : 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- anaknya 

- mereka 

- membersihkan 

- memberitahukan 

- dia punya anak 

- dua orang 

- bikin bersih 

- kasih tahu 

 

(5) Menghindari pemakaian unsure gramatika dialek regional atau 

unsur gramatika bahasa daerah, misalnya : 



 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- Dia mengontrak rumah di 

Kebayoran 

- Mobil paman saya baru 

 

- Dia ngontrak rumah di 

Kebayoran 

- Paman saya mobilnya 

baru 

 

5.2.Penggunaan Kata -kata Baku 

Ejaan adalah seluruh peraturan tentang bagaimana 

menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana 

hubungan antara lambang-lambang bunyi itu satu sama lain dalam 

suatu bahasa. 

Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah cara penulisan 

huruf, penulisan ka ta, dan penulisan tanda baca. (Husain : 153) 

Kata-kata yang digunakan adalah kata -kata umum yang sudah 

lazim digunakan atau yang frekuesensi penggunaannya cukup tinggi. 

Kata-kata yang belum lazim atau yang masih bersifat kedaerahan 

sebaiknya tidak digunakan, kecuali dengan pertimbangan-

pertimbangan khusus, misalnya : 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- cantik sekali 

- lurus saja 

- uang 

- tidak mudah 

- diikat dengan kawat 

- bagaimana kabarnya 

- cantik banget 

- lempeng saja 

- duit 

- enggak gampang 

- diikat sama kawat 

- gimana kabarnya 



 

5.3.Penggunaan Ejaan Resmi dalam Ragam Tulis 

Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan 

yang disebut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). 

EYD mengatur mulai dari penggunaan huruf, penulisan kata (dasar, 

berimbuhan, gabungan, ulang, dan serapan). Penulisan partikel, 

penulisan angka, penulisan unsur serapan, sampai pada penggunaan 

tanda baca, misalnya : 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- bersama-sama 

- melipatgandakan 

- pergi ke pasar 

- skspres 

- sistem 

- bersama2 

- melipat-gandakan 

- pergi kepasar 

- ekpres, espres 

- sistim 

 

5.4.Penggunaan Lafal Baku dalam Ragam Lisan 

Hingga saat ini lafal yang benar atau baku dalam bahasa 

Indonesia belum pernah ditemukan. Akan tetapi, ada pendapat umum 

bahwa lafal baku dalam bahasa Indonesia adalah lafal yang bebas da ri 

ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah, 

misalnya : 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- kalau 

- habis 

- menggunakan 

- kalo 

- abis 

- menggunaken 



 

5.5.Penggunaan Kalimat Secara Efektif 

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau 

tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh (Alwi, 2003 : 311). 

Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan 

keras lembut, disela jeda, dan diakhiri oleh kesenyapan yang mencegah 

terjadinya perpaduan bunyi. Dalam wujud tulisan berhuruf latin, 

kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik ( . ), tanya 

( ? ) , atau tanda seru( ! ). 

Kalimat-kalimat yang digunakan dapat dengan tepat 

menyampaikan pesan pembicara atau penulis kepada pendengar atau 

pembaca, persis seperti yang dimaksud oleh si pembicara atau si 

penulis. Keefektifan kalimat ini dapat dicapai, dengan : 

(1) Susunan kalimat menurut aturan tata bahasa yang benar, misalkan : 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- Pulau Buton banyak 

menghasilkan aspal. 

- Tindakan-tindakan 

kekerasan itu menyebabkan 

penduduk dan keluarganya 

merasa tidak aman 

- Di pulau Buton banyak 

menghasilkan aspal. 

- Tindakan-tindakan 

kekerasan itu 

menyebabkan penduduk 

merasa tidak aman dan 

keluarganya. 

 

(2) Adanya kesatuan pikiran dan hubungan yang logis di dalam 

kalimat, misalnya : 



 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- Dia datang ketika kami 

sedang makan.  

- Ketika kami sedang 

makan dan dia datang. 

 

(3) Penggunaan kata secara tepat dan efisien, misalnya : 

Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- Korban kecelakaan lalu 

lintas bulan ini bertambah.  

- Bayarlah dengan uang pas ! 

 

 

- Nama gadis yang berbaju 

merah itu Siti Aminah 

- Korban kecelakaan lalu 

lintas bulan ini naik 

- Kepada para penumpang 

supaya membayar 

dengan uang pas! 

- Nama gadis yang 

mengenakan baju merah 

itu Siti Aminah.  

 

(4) Penggunaan variasi kalimat atau pemberian peranan pada unsure 

kalimat yang ingin ditonjolkan. Misalnya : 

 Bahasa Baku Bahasa Tidak Baku 
- Dia pergi dengan diam-

diam. 

- Dengan pisau dikupasnya 

mangga itu.  

- Pergilah dia dengan 

diam-diam 

- Dengan pisaulah 

dikupasnya mangga itu.  

 

Bahasa selalu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. 

Perkembangan yang mudah dikena li ialah dalam bidang kosakata karena 



 

sering terjadi penyerapan kosakata yang satu dengan bahasa yang lain. 

Akibatnya, muncul kata tidak baku. Sebab-sebab ketidakbakuan kata ditinjau 

dari beberapa aspek (Sabariyanto, 1997 : 366 – 369). 

1)  Aspek Fonologis 

Perbedaan fonem-fonem pada kata dapat dipergunakan 

untuk membedakan kebakuan dan ketidakbakuan, contoh : 

Baku Tidak Baku 
- praktik 

- prsensi 

- primitif 

- privat 

- praktek 

- prisensi 

- primitip 

- prifat 

 

Kata praktek tidak baku karena mengandung fonem /e/ 

sebagai ganti fonem /i/ pada kata : praktik, kata prisensi tidak baku 

karena mengandung fonem /i/ sebagai ganti fonem /e/ pada kata 

presensi, kata primitip tidak baku karena mengandung fonem /p/ 

sebagai ganti fonem /f/ pada kata primitif, dan kata prifat tidak 

baku karena mengandung fonem /f/ sebagai ganti fonem /v/ pada 

kata privat. 

2)  Aspek Otografi 

Perbedaan ortografi atau huruf pada kata-kata tertentu dapat 

dipergunakan untuk membedakan kebakuan dan ketidakbakuan 

kata. Contoh : 

 



 

 Baku Tidak Baku 
- produk 

- produktif 

- profil 

- prodek 

- produktip 

- propil 

Karena ejaan bahasa Indonesia bersifat fonemis, aspek 

fonologis tidak jauh berbeda dengan aspek otografi. Aspek 

oatografis pada naskah ini dijadikan dasar pengklasifikasian 

pembeda ketidakbakuan kata. 

3)  Aspek Jati diri kata 

Dapat diketahui bahwa jati diri kata dapat dipergunakan 

untuk membedakan kata baku dan kata tidak baku. Dalam hal ini 

bentuk yang baku ialah kata bahasa Indonesia. 

(1)  Kata yang tidak baku ialah kata bahasa Jawa. 

Contoh : 

 Baku Tidak Baku 
- pucat 

- pusar 

- putar 

- ramai 

- pucet 

- puser 

- puter 

- rame 

 

(2)  Kata yang tidak baku ialah kata bahasa Belanda / Inggris. 

Contoh : 

 Baku Tidak Baku 
- rapor 

- rasio 

- resultan 

- raport 

- ratio 

- resultante  



 

(3)  Kata yang tidak baku ialah kata bahasa Arab. 

Contoh : 

 Baku Tidak Baku 
- rukuk 

- rukyat 

- saat 

- ruku’ 

- ru’yat 

- sa’at 

 

(4)  Kata yang tidak baku ialah variannya. 

Contoh : 

 Baku Tidak Baku 
- makin 

- rengkuh 

- rasuk 

- mangkin 

- rangkuh 

- rangsuk 

 

(5)  Kata yang tidak baku ialah kata bahasa Minangkabau.  

Contoh : 

 Baku Tidak Baku 
- rangkaya  

- rawa 

- rangkayo 

- rawah 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan materi yang menjadi fokus dari sebuah 

penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

penggunaan bentuk tidak baku pada karangan narasi siswa kelas X SMA 

Negeri I Cepogo, Kabupaten Boyolali. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek data itu diperoleh (Arikunto, 1989 : 144). 

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari siswa dan guru SMA Negeri I 

Cepogo, Kabupaten Boyolali. 

 

C. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif ya ng bersifat deskriptif, 

yaitu mencatat dengan lebih cermat data yang berwujud kata -kata, kalimat, 

wacana, gambar, atau foto, catatan harian, memorandum, video tape (Subroto, 

1992 : 7). 

 

D. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang digunakan untuk menyediakan data yang 

diperoleh peneliti adalah Sekolah Menengah Atas (SMA)  Negeri  I  Cepogo,  
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Kabupaten Boyolali khususnya kelas X. Peneliti memilih SMA Negeri I 

Cepogo karena siswa-siswi di SMA tersebut berasal dari daerah pedesaan 

yang menggunakan bahsa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, yang jarang 

memperhatikan tata bahasa Indonesia baku.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan 

memanfaatkan buku-buku, surat kabar, dan sumber-sumber tulisan ilmiah 

lainnya. Dalam studi dokumentasi, seorang peneliti dengan non-interaktif 

mengumpulkan data-data yang diperlukan. Selain itu, digunakan juga teknik 

purposive sample atau sampel bertujuan, yaitu dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Pada tahapan analisis data, peneliti berupaya meneliti langsung 

permasalahan yang terkandung dalam data. Penanganan itu tampak adanya 

tindakan mengamati yang segera diikuti dengan membedah atau menguraikan 

masalah yang bersangkutan dengan cara tertentu (Sudaryanto, 1993 : 6).  

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis 

penggunaan bentuk tidak baku dalam karangan siswa. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan metode agih. Metode agih adalah metode yang 



 

alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri            

(Sudaryanto, 1993 : 15).  

Adapun teknik yang dipakai adalah (Sudaryanto, 1993: 42-86) (1) tenik 

lesap yaitu untuk mengetahui kadar keintian unsur yang dilesapkan, (2) teknik 

ganti adalah untuk mengetahui kadar kesamaan kelas atau kategaori unsur 

terganti atau unsur ginanti dengan unsur pengganti, khususnya tataran terganti 

atau tataran ginanti, (3) teknik sisip yaitu untuk mengetahui kadar keeratan 

kedua unsur yang dipisahkan penyisip itu, dan (4)teknik ubah ujud yaitu 

kegunaannya menonjol pada tataran sintaksis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri I Cepogo, kabupaten Boyolali yang berlokasi di jalan Raya Cepogo 

KM. 08, Mliwis, Cepogo, Boyolali 57362 dengan nomor statistik sekolah 

301030903052.  

SMA Negeri I Cepogo ini memiliki visi dan misi. Vis i sekolah 

ini yaitu “ Taqwa, Pandai, Terampil, Berbudi Pekerti “, sedangkan misinya 

adalah “ Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan agama sebagai 

sumber motivasi dalam berbuat dan bertindak, meningkatkan kualitas 

inetelektual dan potensi siswa secara optimal, menumbuhkan sikap dan 

perilaku yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan budaya bangsa. 

Berdasarkan visi dan misi SMA Negeri I Cepogo kabupaten 

Boyolali, peneliti memilih sekolah tersebut. Dengan memiliki misi 

meningkatkan kualitas intelektual dan meningkatkan sikap dan perilaku 

yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan budaya bangsa, maka peneliti 

merasa tertantang untuk melakukan penelitian di SMA ini. Untuk 

menciptakan generasi yang intelek dan perilaku yang berbudi, dibutuhkan 

bahasa yang baik, terutama berkomunikasi dalam situasi resmi dan behasa 

penulisan karya ilmiah. Sikap seseorang ditentukan bahasa atau tulisan 
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orang itu. Banyak orang intelek yang masih menggunakan kata tidak baku 

dalam berkomunikasi bersifat formal. Misalnya penggunaan kata 

menggunaken. Dalam penulisan karya ilmiah sering tidak memperdulikan 

masalah ejaan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam ejaan. 

Selain karena visi dan misi SMA, peneliti memilih SMA Negeri I 

Cepogo juga karena warga sekolah (guru, siswa dan karyawan) berasal 

dari pedesaan yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi 

sehari-hari, yang tidak memperhatikan kebakuan dan ketidakbakuan 

sebuah kata dan tidak memperhatikan ejaan yang disempurnakan dalam 

bahasa Indonesia (EYD). 

 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Hasil penelitian yang berjudul “ Penggunaan Bentuk Tidak Baku 

pada Karangan Narasi Siswa kelas X SMA Negeri I Cepogo Kabupaten 

Boyolali Tahun Ajaran 2008 / 2009 “ diperoleh data sebanyak 33 karangan 

yang bertemakan “ Pahlawan “. Karangan-karangan tersebut masih banyak 

terdapat kesalahan, baik kesalahan dalam tata ejaan maupun dalam 

penggunaan kalimat efektif. Dengan adanya kesalahan-kesalahan seperti 

itu dapat menyebabkan ketidakbakuan pada sebuah karangan. Data yang 

diperoleh antara lain : 

1) Ketidakbakuan karena Penggunaan Partikel –pun 

(1) Tapi tidak hanya pada waktu memperingati hari Kartini, setiap 

haripun mereka bekerja untuk keluarganya. 



 

(2) Karena mereka sudah membantu kita tanpa ada rasa pamrih 

sedikitpun. 

(3) Selain kasih sayang yang lebih dari apapun beliau juga sabar 

dalam mendidik saya. 

(4) Sampai kapanpun kami tidak melupakan jasa-jasa beliau. 

(5) Sampai kapanpun, dimanapun akan kami kenang jasa-jasa beliau.  

(6) Aku terguling menggelimpang, dan akhirnyapun aku sampai 

pada dasarnya. 

(7) Kemudian Rajapun bertanya “kenapa kamu sangat ingin 

langsung memberikan surat kepadaku?”. 

(8) Guru adalah pahlawan yang tidak mengenal lelah sedikitpun. 

2) Ketidakbakuan karena Kesalahan Huruf Vokal dan Konsonan  

(1) Ketika saya tidak tahu ke mana saya harus berjalan dalam 

menempuh kehidupan ini, saya selalu meminta nasehat kepada 

mereka terutama ibu saya. 

(2) Dalam menghadapi ujian itu juga guru selalu memberikan apa 

yang terbaik bagi aku dan murit-murit  yang lainnya. 

(3) Beliau selalu memberikan saran-saran yang baik kepada kita 

supaya kita menjadi murit yang benar-benar baik dan tidak 

memalukan kepada orang tua kita. 

(4) Selain beliau adalah pejuang Islam, beliau juga memiliki sifat 

akhlakul kharimah yang baik kepada semua orang.  



 

(5) Dan satu hal lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mu’jizat 

oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran yang harus 

disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan 

sebagai pedoman setiap insan, baik di dunia maupun di akherat. 

(6) Yang difikirkan ibu dan ayahku hanyalah masa depanku dan 

kakakku. 

(7) Seorang nelayan juga harus  memenuhi kebutuhan, baek 

kebutuhan pokok maupun pelengkap. 

(8) Orang tuaku tak pernah lelah untuk menasehati saya ketika saya 

berbuat salah kepada orang lain. 

(9) Aku juga telah berutang budi banyak pada mereka terutama guru 

yang mengajar dan membimbing saya sebelum saya sekolah di 

SMA ini. 

(10)  Padahal saya tau bahwa seorang ibu sudah cukup lelah merawat 

anaknya. 

(11)  Orang tua dalam hidupnya selalu berjuang dan berusaha 

mendidik anak, mencari rizeki, dan berdoa kepada yang kuasa. 

(12)  Kasih sayang orang tua sangat kita butuhkan karna orang tua 

adalah pahlawan kita. 

3) Ketidakbakuan karena Pembubuhan Huruf Konsonan ain (‘) / 

hamzah 

(1) Tetapi dalam menghadapi ujian itu aku selalu berdo’a kepada 

Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh agar yang saya 

inginkan tercapai. 



 

(2) Setiap hari mereka mengajar dengan penuh kesabaran, 

memberikan do’a yang sangat berharga. 

(3) Dan satu hal lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mu’jizat 

oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran. 

4) Ketidakbakuan karena Pemakaian Gabungan Konjungsi 

Berlawanan 

(1) Walaupun terkadang kita sering menyakiti hati ibu, tapi  ibu tidak 

pernah mengeluh dengan semua itu.  

(2) Walaupun beliau telah rela meluangkan waktunya demi mengajar 

murid-muridnya, tetapi beliau tidak pernah meminta imbalan 

jasa. 

(3) Walaupun pekerjaan ini tidak mudah dilakukannya, tetapi 

mereka selalu semangat bekerja. 

(4) Walaupun ada seorang murid yang kurang memperhatikannya, 

namun ia selalu sabar dan rabah mengahadapi semua itu. 

(5) Walau banyak halangan, namun dia selalu berusaha untuk 

membahagiakan aku dan tidak ingin melihat anaknya sedih. 

(6) Meskipun permintaan anak yang aneh-aneh, namun mereka selalu 

memberikan kasih sayang tulus. 

5) Ketidakbakuan karena Kemubaziran Kata 

(1) Mereka merasa bahwa beliau sangat berjasa sekali. 

(2) Karena orang-orang yang dekat dengan saya selalu membantu 

saya disaat saya sedang susah dan orang-orang yang dekat 

dengan sayalah yang bisa memberi semangat bagi saya. 



 

(3) Mereka pantang menyerah untuk melakukannya dan semua itu 

demi untuk  mengingat perjuangan beliau yang selalu dikenang 

oleh semua orang terutama perempuan. 

(4) Orang tua adalah sosok yang dekat dengan saya, mereka selalu 

memberi kasih sayang yang tulus, karena disebabkan sayang 

kepada kita. 

(5) Ketika  saya tidak tahu ke mana saya harus berjalan dalam 

menempuh kehidupan ini, saya selalu meminta nasehat kepada 

mereka terutama ibu saya. 

(6) Selain beliau adalah pejuang Islam, beliau juga memiliki sifat 

akhlakul kharimah yang baik kepda semua orang. 

(7) Dan satu hal lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi 

mukjizat oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran yang harus 

disampaikan kepa da seluruh umat manusia agar dijadikan 

sebagai pedoman setiap insan, baik di dunia maupun diakhirat. 

(8) Orang tuaku tidak pernah lelah untuk menasehati saya ketika 

saya berbuat salah kepada orang lain. 

(9) Walaupun beliau telah rela meluangkan waktunya demi mengajar 

murid-muridnya, tetapi beliau tidak pernah meminta imbalan 

jasa. 

6) Ketidakbakuan karena Penggunaan Kata Tanya 

(1) Dimana mereka mendidik dan membimbing kita dengan kasih 

sayang. 



 

(2) Dalam menghadapi ujian itu juga guru selalu memberikan apa 

yang terbaik bagi aku dan murid-murid yang lain. 

(3) Sekarang saya bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi 

seorang anak yang selalu diperhatikan oleh ibu. 

(4) Orang tuaku adalah seseorang yang apabila dimana aku sedang 

sedih mereka selalu menghibur aku.  

7) Ketidakbakuan karena Kesalahan Ejaan 

(1) Beliau mengajarkan hal yang baik dan yang buruk dan saya       

di sekolahkan. 

(2) Saya di ajari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, 

dan semuanya. 

(3) Sudah terlalu banyak kau korbankan semua hanya untukku, 

namun kau tak pedulikan itu semua. 

(4) Kau selalu bilang gak  pernah meminta imbalan. 

(5) Sungguh sangat besar pengorbanan mereka, hanya untuk 

anak2nya. 

(6) Dan setiap tanggal 21 April memperingati hari Kartini. 

(7) Mereka tak  pernah mengeluh, tak  pernah mengenal letih dan 

lelah dalam mendidik kita meskipun ada kesulitan sebesar 

apapun. 

(8) Seperti ketika aku  waktu 1 tahun yang lalu, di saat aku duduk di 

kelas 3. 



 

(9) Mungkin jasa mereka takkan pernah padam dalam lubuk hatiku 

yang paling dalam dan takkan  pernah musnah dari dalam hati 

sanubariku. 

(10)  Dia tlah berjuang untuk merawat diriku sejak aku lahir sampai 

aku dewasa. 

(11)  Aku pun senang karena ada wanita cantik yang mau menolong 

aku, menetahku sampai kerumah nenekku walaupun semua itu 

hanya mimpi. 

(12)  Orang tuaku tak  pernah lelah untuk menasehati saya ketika saya 

berbuat salah kepada orang lain. 

(13)  Karena mereka sudah membantu kita tanpa ada rasa pamrih 

sedikit pun. 

(14)  Selain kasih sayang yang lebih dari apapun beliau juga sabar 

dalam pendidik saya.   

8) Ketidakbakuan karena Menggunakan Dialek / Bahasa Santai 

(1) Emang betul bahwa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa 

karena guru adalah orang tua pada saat di sekolahan. 

(2) Seorang nelayan sudah menghabiskan masa capeknya di laut dan 

bermalam di pinggir laut yang gelap, sunyi, dan penuh kabut. 

(3) Dalam menghadapi ujian itu juga guru selalu memberikan apa 

yang terbaik bagi aku dan murid-murid yang lainnya. 



 

(4) Tapi dalam menghadapi ujian itu aku selalu berdoa kepada 

Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh agar yang saya 

inginkan tercapai. 

(5) Kau selalu bilang gak pernah meminta imbalan.  

9) Ketidakbakuan kare na Penempatan kata hubung 

(1) Kemudian raja pun bertanya, “kenapa kamu sangat ingin langsung 

memberi surat kepadaku?” 

(2) Dan satu hal lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mukjizat 

oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran yang harus 

disampaikan kepada  seluruh umat manusia agar dijadikan sebagai 

pedoman setiap insan, baik di dunia maupun diakhirat. 

(3) Dan setiap tanggal 22 April memperingati hari kartini.    

B. Pembahasan 

1. Analisis Penggunaan Bentuk Tidak Baku pada Karangan Narasi 

Siswa 

Maskurun (2006 : 3). Bahasa baku atau resmi sering digunakan 

seseorang dalam kondisi formal, sedangkan bahasa yang lafal, tekanan, 

atau intonasinya menempatkan ciri asing atau kedaerahan dapat 

dikatagorikan sebagai bahasa baku. Cara seseorang untuk mengucapkan 

suatu bunyi bahasa, sedangkan tekanan yaitu panjang pendeknya atau 

keras lemahnya suatu ucapan. Maskurun menitikberatkan pemakaian 

bahasa baku berdasarkan lafal, tekanan, dan intronasi resmi. Berbeda 

dengan Husain, pemakaian bahasa baku berdasarkan keterikatan tulisan, 



 

ejaan, kosakata, tata bahasa, dan lafal yang baku. Seperti pendapatnya 

yang ditulis dalam buku “ Bahasa Indonesia Baku “ (1993 : 13) bahwa 

bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai 

komunikatif yang paling tinggi yang digunakan dalam kepentingan 

nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi dan pergaulan 

sopan yang terikat oleh tulisan baku, ejaan baku, kosakata baku, tata 

bahasa baku, serta lafal baku. 

Menurut Alwi (2003 : 13 – 14) ragam bahasa baku atau bahasa 

standar memiliki tiga ciri. Pertama bahasa baku memiliki sifat kemantapan 

dinamis yang berupa kaidah atau aturan yang tetap. Baku atau standar 

tidak dapat berubah setiap saat. Kedua yang menandai bahasa baku ialah 

sifat kecendekiaannya. Perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan 

satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau 

pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Proses pecendiaan bahasa 

itu sangat penting karena pengenalan ilmu dan teknologi modern, yang 

kini umumnya masih bersumber pada bahasa asing, harus dapat 

dilangsungkan lewat buku bahasa Indonesia. Ciri yang ketiga yaitu baku 

atau standar beranggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai 

taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan 

ragam bahasa, atau penyeragaman variasi bahasa. 

Bahasa baku mendukung empat fungsi (Alwi, 2003 : 14 – 16) 

yaitu: 

 



 

1) Fungsi Pemersatu 

Bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai 

dialek. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka 

menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi 

penutur. 

2) Fungsi Pemberi Kekhasan 

Fungsi pemberi kekhasan yang diemban oleh bahasa baku 

memperbedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Karena fungsi itu, 

bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat 

bahasa yang bersangkutan. Hal ini terlihat pada penutur bahasa 

Indonesia. 

3) Fungsi Pembawa Kewibawaan 

Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestise. 

Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang untuk 

mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat 

pemerolehan bahasa baku sendiri. Di sini pun  harus ditentukan bahwa 

prestise itu lebih dimiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

dari pada bahasa baku. 

4) Fungsi Sebagai Kerangka Acuan. 

Bahasa baku selanjutnya berfungsi sebagai kerangka acuan 

bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang jelas. 

Norma dan kaidah itu menjadi tolok ukur bagi betul tidaknya 

pemakaian bahasa seseorang.  



 

Di dalam bahasa Indonesia ditemukan sejumlah ragam bahasa. 

Ragam bahasa merupakan salah satu dari se jumlah variasi yang terdapat 

dalam pemakaian bahasa. Variasi itu muncul karena pemakai bahasa 

memenukan alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. 

Ragam bahasa dibagi menjadi dua yaitu ragam bahasa tulis dan ragam 

bahasa lisan. Ragam bahasa tersebut selalu memperhatikan kebakuan dan 

ketidakbakuan.  

Ketidakbakuan pada karangan narasi ini disebabkan oleh beberapa 

kesalahan, antara lain kesalahan dalam penggunaan partikel –pun, 

kesalahan huruf vokal dan konsonan,  kesalahan pembubuhan konsonan 

ain, kesalahan penggabungan konjungsi perlawanan, kemubaziran kata, 

penggunaan kata tanya , kesalahan ejaan, dan kesalahan pada pengguanaan 

dialek atau bahasa santai. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat dianalisis 

sebagai berikut : 

1) Ketidakbakuan karena Penggunaan Partikel –pun 

Kelompok kata yang sudah dianggap padu benar dan ditulis 

serangkai antara lain adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, 

biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, 

sungguhpun, walaupun. Selain dari kelompok kata tersebut partikel      

-pun penulisannya dipisah dengan kata yang diikutinya. 

Data ketidakbakuan penggunaan partikel –pun yang ditemukan 

antara lain : 



 

(1) Tapi tidak hanya pada waktu memperingati hari Kartini, setiap 

haripun mereka bekerja untuk keluarganya. 

(1a) Tapi tidak hanya pada waktu memperingati hari Kartini, setiap     

hari pun mereka bekerja untuk keluarganya. 

(2) Karena mereka sudah membantu kita tanpa ada rasa pamrih 

sedikitpun. 

(2a) Karena mereka sudah membantu kita tanpa ada rasa pamrih       

sedikit pun. 

(3) Selain kasih sayang yang lebih dari apapun beliau juga sabar 

dalam mendidik saya.  

(3a) Selain kasih sayang yang lebih dari apa pun beliau juga sabar 

dalam mendidik saya. 

(4) Sampai kapanpun kami tidak melupakan jasa-jasa beliau. 

(4a) Sampai kapan pun kami tidak melupakan jasa -jasa beliau.  

(5) Sampai kapanpun, dimanapun akan kami kenang jasa -jasa 

beliau. 

(5a) Sampai kapan pun, dimana pun akan kami kenang jasa -jasa 

beliau. 

(6) Aku terguling menggelimpang, dan akhirnyapun aku sampai 

pada dasarnya. 

(6a) Aku terguling menggelimpang, dan akhirnya pun aku sampai 

pada dasarnya. 



 

(7) Kemudian Rajapun bertanya “kenapa kamu sangat ingin 

langsung memberikan surat kepadaku?”. 

(7a) Kemudian Raja pun bertanya “kenapa kamu sangat ingin 

langsung memberikan surat kepadaku?”. 

(8) Guru adalah pahlawan yang tidak mengenal lelah sedikitpun. 

(8a) Guru adalah pahlawan yang tidak mengenal lelah sedikitpun. 

 

2) Ketidakbakuan karena Kesalahan Huruf Vokal dan Konsonan  

Dalam bahasa Indonesia ditemukan sejumlah huruf vokal, yaitu 

a, e, i, o, dan u. Oleh sebab itu, penggantian atau penghilangan vokal 

dapa t mengakibatkan ketidakbakuan kata  Selain itu, penggantian atau 

penghilangan konsonan yang tidak sesuai EYD menyebabkan 

ketidakbakuan sebuah kata. Data ketidakbakuan huruf vokal dan 

konsonan antara lain : 

(1) Ketika saya tidak tahu kemana saya harus berjalan dalam 

menempuh kehidupan ini, saya selalu meminta nasehat kepada 

mereka terutama ibu saya. 

(1a) Ketika saya tidak tahu kemana saya harus berjalan dalam 

menempuh kehidupan ini, saya selalu meminta nasihat kepada 

mereka terutama ibu saya. 

Kata nasihat merupakan serapan dari kata bahasa Arab, 

yaitu nashihat. Penyerapannya dengan menyederhanakan 

gabungan huruf konsonan sh menjadi huruf konsonan s dan 



 

???? 

penggantian huruf vokal i dengan huruf vokal e sehingga 

terbentuklah kata nasihat. Kata nasihat berarti “ pelajaran yang 

baik “ atau “ anjuran “ (Sabariyanto, 1997 : 60). 

(2) Dalam menghadapi ujian itu juga guru selalu memberikan apa 

yang terbaik bagi aku dan murit-murit yang lain.  

(2a) Dalam menghadapi ujian itu juga guru selalu memberikan apa 

yang terbaik bagi aku dan murid-murid yang lain. 

(3) Memberikan saran-saran yang baik kepada kita supaya kita 

menjadi murit yang benar-benar baik dan tidak memalukan 

kepada orang tua kita. 

(3a) Memberikan saran-saran yang baik kepada kita supaya kita 

menjadi murid yang benar-benar baik dan tidak memalukan 

kepada orang tua kita. 

Kata murid-murid  atau murid diserap dari bahasa Arab, 

yaitu           (Sabariyanto, 1997 : 55). Penyempurnaannya terjadi 

secara utuh, bentuk murid  kata baku. Karena mengandung huruf 

konsonan t , maka murit tidak baku. Kata murid berarti “orang 

yang belajar”. 

(4) Selain beliau adalah pejuang Islam, beliau juga memiliki sifat 

akhlakul kharimah yang baik kepada semua orang.  

(4a) Selain beliau adalah pejuang Islam, beliau juga memiliki sifat 

akhlakul karimah yang baik kepada semua orang. 



 

Kata-kata baku menjadi tidak baku karena adanya 

pembentukan gabungan huruf atau gugus huruf depan. Artinya 

gabungan atau gugus huruf konsonan pada kata yang tidak baku 

dibentuk dari huruf konsonan tertentu pada kata baku.  Akhlakul 

karimah merupakan penyerapan dari bahasa Arab secara utuh. 

Pembentukan gabungan konsonan huruf kh pada kata kharimah 

menyebabkan ketidakbakuan. Akhlakul karimah berarti “baik 

atau terpuji”. 

(5) Dan satu hal lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mu’jizat 

oleh Allah SWT berupa kit ab suci Al Quran yang harus 

disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan 

sebagai pedoman setiap insan, baik di dunia maupun di akherat. 

(5a) Dan satu hal lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mu’jizat 

oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran yang harus 

disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan 

sebagai pedoman setiap insan, baik di dunia maupun di akhirat. 

Ketidakbakuan kata dapat dilihat dari segi fonologinya, 

seperti pergantian huruf vocal i dengan huruf vocal e. Akhirat 

berasal dari bahasa Arab dan diserap secara utuh ke dalam bahasa 

Indonesia. Kata akhirat merupakan kata baku dan berarti 

“kehidupan setelah di dunia”. 

(6) Yang difikirkan ibu dan ayahku hanyalah masa depanku dan 

kakakku. 



 

(6a) Yang dipikirkan ibu dan ayahku hanyalah masa depanku dan 

kakakku. 

Banyak kata yang menjadi tidak baku karena adanya 

penggantian huruf konsonan f dengan konsonan p pada kata 

pikir. Kat pikir merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu fikr. 

Penyerapannya dengan mengganti huruf f dengan huruf p dan 

menambah huruf i sehingga terbentuklah kata pikir (Sabariyanto, 

1997 : 114). Oleh sebab itu, kata yang baku ialah pikir. Karena 

huruf kononan p pada kata baku diganti dengan huruf konsonan f, 

kata fikir tidak baku.  

(7) Seorang nelayan juga harus  memenuhi kebutuhan, baek 

kebutuhan pokok maupun pelengkap. 

(7a) Seorang nelayan juga harus  memenuhi kebutuhan, baik 

kebutuhan pokok maupun pelengkap. 

Baik  merupakan bentuk baku karena terjadi penggantian 

huruf vokal i dengan huruf vocal e , jadi kata baek  bukan kata 

baku.  

(8) Orang tuaku tak pernah lelah untuk menasehati saya ketika saya 

berbuat salah kepada orang lain. 

(8a) Orang tuaku tak pernah lelah untuk menasihati saya ketika saya 

berbuat salah kepada orang lain. 

Seperti halnya dengan kata nasihat, menasihati juga 

merupakan bentuk baku yang mendapat imbuhan me – i. 



 

(9) Aku juga telah berutang budi banyak pada mereka terutama guru 

yang mengajar dan membimbing saya sebelum saya sekolah di 

SMA ini. 

(9a) Aku juga telah berhutang budi banyak pada mereka terutama 

guru yang mengajar dan membimbing saya sebelum saya sekolah 

di SMA ini. 

(10)  Padahal saya tau bahwa seorang ibu sudah cukup lelah merwat 

anaknya. 

(10a) Padahal saya tahu bahwa seorang ibu sudah cukup lelah merwat 

anaknya. 

Ketidakbakuan sebuah kata juga disebabkan oleh 

penghilangan fonem, salah satunya penghilangan fonem /h/ pada 

kata tertentu yang seharusnya ada. Berutang dan tau adalah 

bentuk tidak baku karena terjadi penghilangan fonem /h/ 

sehingga kata bakunya menjadi berhutang dan tahu. 

(11)  Orang tua dalam hidupnya selalu berjuang dan berusaha 

mendidik anak, mencari rizeki, dan berdoa kepada yang kuasa. 

(11a) Orang tua dalam hidupnya selalu berjuang dan berusaha 

mendidik anak, mencari rezeki, dan berdoa kepada yang kuasa. 

Kata rezeki merupakan serapan bahasa Arab, yaitu rizqi.  

Karena penyerapannya berdasarkan ucapan, muncullah kata rezeki. 

Kata itu sudah mapan dalam pemakaiannya dan masyarakat pun 

menerimanya (Sabariyanto, 1997 : 159). Oleh sebab itu, kata yang 



 

baku ialah rezeki. Karena ada penggantian huruf vokal e dengan 

vokal i, kata rizeki tidak baku. Kata rezeki berarti “segala sesuatu 

yang dipergunakan untuk memlihara kehidupan”.  

(12)  Kasih sayang orang tua sangat kita butuhkan karna orang tua 

adalah pahlawan kita. 

(12a) Kasih sayang orang tua sangat kita butuhkan karena orang tua 

adalah pahlawan kita. 

Kata karna tidak baku sebab ada penghilangan fonem /e/. 

jadi, karena adalah bentuk bakunya. 

3) Ketidakbakuan karena Pembubuhan Huruf Konsonan ain / 

hamzah ( ‘ ) 

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang digunakan tidak 

dikenal tanda sentak ( ‘ ), dalam suatu kata menandakan bunyi ain  atau 

hamzah. Sebagai penggantinya, bunyi ain  / hamzah pada kata-kata 

tertentu digunakan fonem /k/, sedangkan pada kata-kata yang lain 

tanda tersebut langsung dihilangkan.  

Data tentang ketidakbakuan karena pembubuhan huruf vokal 

ain / hamzah ( ‘ ) yang ditemukan sebagai berikut : 

(1) Tapi dalam menghadapi ujian itu aku selalu berdo’a kepada 

Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh agar yang saya 

inginkan tercapai. 



 

(1a) Tapi dalam menghadapi ujian itu aku selalu berdoa kepada 

Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh agar yang saya 

inginkan tercapai. 

(2) Setiap hari mereka mengajar dengan penuh kesabaran, 

memberikan do’a yang sangat berharga. 

(2a) Setiap hari mereka mengajar dengan penuh kesabaran, 

memberikan doa yang sangat berharga. 

(3) Dan satu hal lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mu’jizat 

oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran. 

(3a) Dan satu hal lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mukjizat 

oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran. 

4) Ketidakbakuan karena Pemakaian Gabungan Konjungsi 

Perlawanan 

Meskipun, walaupun, kendatipun, biarpun, sungguhpun, 

namun, tetapi merupakan konjungsi perlawanan. Pemakaian konjungsi 

perlawanan meskipun, walaupun, kendatipun, biarpun, dan 

sungguhpun  tidak dapat dikombinasikan dengan tetapi atau namun 

karena kedua golongan kelas kata itu menyatakan perlawanan. Jadi, 

kita harus memilih salah satu dari kedua golongan itu (Husain, 1993 : 

132). Data ketidakbakuan karena pemakaian gabungan konjungsi 

perlawanan antara lain : 

(1) Walaupun terkadang kita sering menyakiti hati ibu, tetapi ibu 

tidak pernah mengeluh dengan semua itu. 



 

(1a) Walaupun terkadang kita sering menyakiti hati ibu, ibu tidak 

pernah mengeluh dengan semua itu.  

(1b)  Terkadang kita sering menyakiti hati ibu, tetapi ibu tidak pernah 

mengeluh dengan semua itu.  

(2) Walaupun beliau telah rela meluangkan waktunya demi mengajar 

murid-muridnya, tetapi beliau tidak pernah meminta imbalan 

jasa. 

(2a) Walaupun beliau telah rela meluangkan waktunya demi mengajar 

murid-muridnya, beliau tidak pernah meminta imbalan jasa. 

(2b)  Beliau telah rela meluangkan waktunya demi mengajar murid-

muridnya, tetapi beliau tidak pernah meminta imbalan jasa. 

(3) Walaupun pekerjaan ini tidak mudah dilakukannya, tetapi 

mereka selalu semangat bekerja. 

(3a) Walaupun pekerjaan ini tidak mudah dilakukannya, mereka 

selalu semangat bekerja. 

(3b)  Pekerjaan ini tidak mudah dilakukannya, tetapi mereka selalu 

semangat bekerja. 

(4) Walaupun ada seorang murid yang kurang memperhatikannya, 

namun ia selalu sabar dan rabah mengahadapi semua itu. 

(4a) Walaupun ada seorang murid yang kurang memperhatikannya, ia 

selalu sabar dan rabah mengahadapi semua itu. 

(4b)  Ada seorang murid yang kurang memperhatikannya, namun ia 

selalu sabar dan rabah mengahadapi semua itu. 



 

(5) Walau banyak halangan, namun dia selalu berusaha untuk 

membahagiakan aku dan tidak ingin melihat anaknya sedih. 

(5a) Walau banyak halangan, dia selalu berusaha untuk 

membahagiakan aku dan tidak ingin melihat anaknya sedih. 

(5b)  Banyak halangan, namun dia selalu berusaha untuk 

membahagiakan aku dan tidak ingin melihat anaknya sedih. 

(6) Meskipun permintaan anak yang aneh-aneh, namun mereka  selalu 

memberikan kasih sayang tulus. 

(6a) Meskipun permintaan anak yang aneh-aneh, mereka selalu 

memberikan kasih sayang tulus. 

(6b)  Permintaan anak yang aneh-aneh, namun mereka selalu 

memberikan kasih sayang tulus. 

5) Ketidakbakuan karena Kemubaziran Kata 

Kata-kata yang mubazir menyebabkan ketidakefisiennya 

sebuah kalimat dan menimbulkan ketidakbakuan pada sebuah 

karangan. Untuk menghindari kata-kata mubazir dapat dipakai salah 

satu kata yang memiliki arti yang sama. 

Data ketidakbakuan karena kemubaziran kata yang ditemukan 

sebagai berikut : 

(1) Mereka merasa bahwa beliau sangat berjasa sekali. 

(1a) Mereka merasa bahwa beliau sangat berjasa. 

(1b)  Mereka merasa bahwa beliau berjasa sekali. 



 

(2) Karena orang-orang yang dekat dengan saya selalu membantu 

saya disaat saya sedang susah dan orang-orang yang dekat 

dengan sayalah yang bisa memberi semangat bagi saya. 

(2a) Karena orang-orang yang dekat dengan saya selalu membantu 

saya disaat saya sedang susah dan yang bisa memberi semangat 

bagi saya. 

(3) Mereka pantang menyerah untuk melakukannya dan semua itu 

demi untuk mengingat perjuangan beliau yang selalu dikenang 

oleh semua orang terutama perempuan. 

(3a) Mereka pantang menyerah untuk melakukannya dan semua itu 

demi mengingat perjuangan beliau yang selalu dikenang oleh 

semua orang terutama perempuan. 

(3b)  Mereka pantang menyerah untuk melakukannya dan semua itu 

untuk mengingat perjuangan beliau yang selalu dikenang oleh 

semua orang terutama perempuan. 

(4) Orang tua adalah sosok yang dekat dengan saya, mereka selalu 

memberi kasih sayang yang tulus, karena disebabkan sayang 

kepada kita. 

(4a) Orang tua adalah sosok yang dekat dengan saya, mereka selalu 

memberi kasih sayang yang tulus, karena sayang kepada kita. 

(4b)  Orang tua adalah sosok yang dekat dengan saya, mereka selalu 

memberi kasih sayang yang tulus, disebabkan sayang kepa da 

kita. 



 

(5) Ketika saya tidak tahu ke mana saya harus berjalan dalam 

menempuh kehidupan ini saya selalu meminta masehat kepda 

mereka terutama ibu saya. 

(5a) Ketika tidak tahu ke mana harus berjalan dalam menempuh 

kehidupan ini saya selalu meminta nasehat kepa da mereka 

terutama ibu.  

(6) Selain beliau adalah pejuang Islam, beliau juga memiliki sifat 

akhlakkul kharismah yang baik kepada semua orang.  

(6a) Selain pejuang Islam, beliau juga memiliki sifat akhlakkul 

kharismah yang baik kepada semua orang. 

(7) Dan satu hal la gi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mukjizat 

oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran yang harus 

disampaikan kepada seluruh umat manusia berupa kitab suci Al 

Quran yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia agar 

dijadikan sebagai pedoman setiap insan, baik di dunia maupun di 

akherat. 

(7a)  Dan satu hal lagi yang dimiliki beliau yaitu diberi mukjizat oleh 

Allah SWT berupa kitab suci Al Quran yang harus disampaikan 

kepada seluruh umat manusia berupa kitab suci Al Quran yang 

harus disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan 

sebagai pedoman setiap insan, baik di dunia maupun di akherat. 

(8) Orang tuaku tidak pernah lelah untuk menasehati saya ketika saya 

berbuat salah kepada orang lain 



 

(8a)  Orang tuaku tidak pernah lelah untuk menasehati saya ketika 

berbuat salah kepada orang lain 

(9) Walaupun beliau telah meluangkan waktunya demi mengajar 

murid-muridnya, tetapi beliau tidak pernah meminta imbalan jasa.  

(9a) Walaupun beliau telah meluangkan waktunya demi mengajar 

murid-muridnya, tetapi tidak pernah meminta imbalan jasa.  

6) Ketidakbakuan karena Penggunaan Kata Tanya 

Data ketidakbakuan karena penggunaan kata tanya antara lain : 

(1) Dimana mereka mendidik dan membimbing kita dengan kasih 

sayang. 

(1a) Tempat mereka mendidik dan membimbing kita dengan kasih 

sayang. 

(2) Dalam menghadapi ujian itu juga guru selalu memberikan apa 

yang terbaik bagi aku dan murid-murid yang lain. 

(2a) Dalam menghadapi ujian itu juga guru selalu memberikan yang 

terbaik bagi aku dan murid-murid yang lain. 

(3) Sekarang saya bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi 

seorang anak yang selalu diperhatikan oleh ibu. 

(3a) Sekarang saya bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang anak 

yang selalu diperhatikan oleh ibu.  

(4) Orang tuaku adalah seseorang yang apabila dimana aku sedang 

sedih mereka selalu menghibur aku. 



 

(4a) Orang tuaku adalah seseorang yang apabila aku sedang sedih 

mereka selalu menghibur aku. 

Penggunaan kata tanya tidak sesuai jika dipakai dalam 

kalimat berita, misalnya dimana, bagaimana, dan apa. Kata-kata 

tersebut lebih tepat dipakai dalam kalimat tanya. Kata dimana 

dalam kalimat berita dapat dibilangkan atau bisa diganti dengan 

kata tempat. 

7) Ketidakbakuan kare na Kesalahan Ejaan 

Ejaan adalah seluruh peraturan tentang bagaimana 

menggambarkan lambang-lambang bunyi itu satu sama lain dalam 

suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah cara 

penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca (Husain, 

1993 : 153). 

Kebakuan dan ketidakbakuan suatu kata disebabkan oleh 

adanya perbedaan ejaan. Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) mengatur 

mulai da ri penggunaan huruf, penulisan kata (dasar, berimbuhan, 

ulang, dan serapan), penulisan angka, penulisan unsur serapan, sampai 

pada penggunaan tanda baca. 

(1) Beliau mengajarkan hal yang baik dan yang buruk dan saya             

di sekolahkan. 

(1a) Beliau mengajarkan hal yang baik dan yang buruk dan saya             

disekolahkan. 



 

(2) Saya di ajari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, 

dan semuanya. 

(2a) Saya diajari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, 

dan semuanya. 

(3) Dan setiap tanggal 21 April memperingati hari Kartini. 

(3a) Dan setiap tanggal 21 April diperingati hari Kartini. 

(4) Aku pun senang karena ada wanita cantik yang mau menolong 

aku, menetahku sampai kerumah nenekku walaupun semua itu 

hanya mimpi. 

(4a) Aku pun senang karena ada wanita cantik yang mau menolong 

aku, menetahku sampai ke rumah nenekku walaupun semua itu 

hanya mimpi. 

Kata berimbuhan yang tidak sesuai dengan EYD akan 

mempengaruhi kebakuan kata. Di – sebagai imbuhan ditulis 

serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan di – atau 

ke – sebagai awala n tidak ditulis serangkai atau terpisah dengan 

kata yang mengikuti. Contoh di – sebagai imbuhan : 

disekolahkan, diajari, diperingati, contoh di – dan ke – sebagai 

awalan : di rumah , ke rumah. Untuk kalimat nomor tiga kata 

memperingati tidak tepat. 

(5) Sudah te rlalu banyak kau korbankan semua hanya untukku, 

namun kau tak pedulikan itu semua. 



 

(5a) Sudah terlalu banyak kau korbankan semua hanya untukku, 

namun kau tidak  pedulikan itu semua. 

(6) Kau selalu bilang gak  pernah minta imbalan. 

(6a) Kau selalu bilang tidak pernah minta imbalan.  

(7) Mereka tak  pernah mengeluh, tak  pernah mengenal letih dan 

lelah dalam mendidik kita meskipun ada kesulitan sebesar 

apapun. 

(7a) Mereka tidak  pernah mengeluh, tidak pernah mengenal letih dan 

lelah dalam mendidik kita meskipun ada kesulitan sebesar 

apapun. 

(8) Mungkin jasa mereka takkan pernah padam dalam lubuk hatiku 

yang paling dalam dan takkan  pernah musnah dari dalam hati 

sanubariku. 

(8a) Mungkin jasa mereka tidak akan pernah padam dalam lubuk 

hatiku yang paling dalam dan tidak akan pernah musnah dari 

dalam hati sanubariku. 

(9) Dia tlah berjuang untuk merawat diriku sejak aku lahir sampai 

aku dewasa. 

(9a) Dia telah berjuang untuk merawat diriku sejak aku lahir sampai 

aku dewasa. 

EYD juga mengatur penyingkatan kata. Adanya 

penyingkatan-penyingkatan itu dapat menyebabkan 



 

ketidakbakuan. Misalnya tak – tidak, gak – tidak, takkan – tidak 

akan tlah – telah. 

(10)  Seperti ketika aku  waktu 1 tahun yang lalu, disaat aku duduk di 

kelas 3. 

(10a) Seperti ketika aku  waktu satu tahun yang lalu, disaat aku duduk 

di kelas tiga. 

Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau 

dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan 

dipakai secara berurutan dalam perincian dan pemaparan. Contoh 

dalam kalimat : 

a. Saya memasukkan bola ke gawang lawan sampai lima kali. 

b.  Diantara 45 anggota yang hadir, 25 orang memberikan suara 

setuju, 10 orang tidak setuju, dan 10 orang memberikan suara 

kosong. 

c. Kendaraan yang disediakan untuk mengangkut pemain dan 

rombongan itu berjumlah 10 colt, 5 jeep, dan 2 sedan.  

(11)  Sungguh sangat besar pengorbanan mereka, hanya untuk 

anak2nya. 

Kata-kata yang disingkat (tidak sesuai ejaan) 

merupakan kata yang tidak baku. Salah satunya kata ulang yang 

dipersingkat dengan angka 2, jadi kalimat yang benar adalah : 

(11a) Sungguh sangat besar pengorbanan mereka, hanya untuk anak - 

anaknya. 



 

(12)  Orang tuaku tak  pernah lelah untuk menasehati saya ketika saya 

berbuat salah kepada orang lain. 

(12a) Orang tuaku tidak pernah lelah untuk menasehati saya ketika 

saya berbuat salah kepada orang lain. 

Ejaan dalam EYD juga menyangkut penggunaan tanda 

baca, seperti tanda koma ( , ). Tanda koma salah satu fungsinya 

untuk memisahkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. 

Data yang diperoleh antara lain: 

(13)  Karena mereka sudah membantu kita tanpa ada rasa pamrih 

sedikit pun 

(13a) Karena mereka sudah membantu kita tanpa ada rasa pamrih 

sedikit pun 

(14)  Selain kasih sayang yang lebih dari apapun beliau juga sabar 

dalam mendidik saya  

(14a) Selain kasih sayang yang lebih dari apapun beliau juga sabar 

dalam mendidik saya  

8) Ketidakbakuan karena Menggunakan Dialek dan Bahasa Santai  

Dialek adalah bahasa khas suatu daerah atau sering disebut 

dengan logat. Kata yang masih bersifat kedaerahan atau cenderung ke 

bahasa gaul belum lazim digunakan karena termasuk kata tidak baku. 

Misalnya kata sekolahan, kata sekolah merupakan kata tempat yang 

hanya bisa diikuti oleh awalan, bukan dengan imbuhan. Sekolahan 

berasal dari bahasa Jawa. Jadi, kata sekolahan termasuk kata baku. 



 

Contoh bahasa yang cenderung masuk ke dalam bahasa gaul yaitu 

emang, capek, banget, dan sebagainya. Ketidakbakuan karena 

penggunaan dialek dalam data yang didapat antara lain : 

(1) Emang betul bahwa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa 

karena guru adalah orang tua pada saat di sekolahan. 

(1a) Memang betul bahwa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa 

karena guru adalah orang tua pada saat di sekolah. 

(2) Seorang nelayan sudah menghabiskan masa capeknya di laut dan 

bermalam di pinggir laut yang gelap, sunyi, dan penuh kabut. 

(2a) Seorang nelayan sudah menghabiskan masa lelahnya di laut dan 

bermalam di pinggir laut yang gelap, sunyi, dan penuh kabut. 

(3) Dalam menghadapi ujian itu juga guru selalu memberikan apa 

yang terbaik bagi aku dan murid-murid yang lainnya. 

(3a) Dalam menghadapi ujian itu juga guru selalu memberikan apa 

yang terbaik bagi saya dan murid-murid yang lainnya. 

(4) Tapi dalam menghadapi ujian itu aku selalu berdoa kepada 

Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh agar yang saya 

inginkan tercapai.  

(4a) Tapi dalam menghadapi ujian itu saya selalu berdoa kepada 

Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh agar yang saya 

inginkan tercapai.  

(5) Saya selalu bilang gak pernah meminta imbalan.  

(5a)  Saya selalu berkata tidak pernah meminta imbalan.  



 

9) Ketidakbakuan karena Penempatan Kata Hubung  

Kata kemudian, dan, serta merupakan kata hubung yang tidak 

dapat digunakan pada awal kalimat karena kata-kata tersebut 

menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Jika kata 

hubung tersebut dipakai di awal kalimat, maka kata hubung itu bisa 

langsung dihilangkan atau ditulis serangkai dengan kalimat 

sebelumnya. Data ketidakbakuan karena penempatan kata hubung 

antara lain: 

(1)   Kemudian Raja pun bertanya, “kenapa kamu sangat ingin 

langsung memberikan surat kepadaku?” 

(1a) Raja pun bertanya, “kenapa  kamu sangat ingin langsung 

memberikan surat kepadaku?” 

(2)  Dan satu kali lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mukjizat 

oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran yang harus 

disampaikan kepada seluruh umat manusia berupa kitab suci Al 

Quran yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia agar 

dijadikan sebagai pedoman setiap insan, baik di dunia maupun di 

akherat. 

(2a) Satu kali lagi yang dimiliki beliau yaitu beliau diberi mukjizat 

oleh Allah SWT berupa kitab suci Al Quran yang harus 

disampaikan kepada seluruh umat manusia berupa kitab suci Al 

Quran yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia agar 



 

dijadikan sebagai pedoman setiap insan, baik di dunia maupun di 

akherat. 

(3) Dan setiap tanggal 21 April memperingati hari kartini. 

(3a) Setiap tanggal 21 April memperingati hari kartini.   

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakbakuan Kata 

SMA Negeri I Cepogo merupakan sekolah yang berada di 

pedesaan, komunikasi yang digunakan warga sekolah pun masih 

menggunakan bahasa ibu (Jawa). Kebiasaan penggunaan bahasa ibu dalam 

komunikasi sehari-hari dapat mempengaruhi kesalahan dalam pemakaian 

bahasa baku. Misalnya kesalahan pada ejaan kesalahan penggunaan 

partikel –pun, kesalahan pada kata-kata mubazir, dan kesalahan 

penggabungan konjungsi perlawanan. Kesalahan-kesalahan itu tidak 

terlepas dari faktor-faktor berikut  

1) Penggunaan Bahasa Ibu dalam Komunikasi Sehari-hari 

Guru dan siswa SMA Negeri I Cepogo kabupaten Boyolali 

merupakan penduduk yang rata-rata berasal dari daerah pedesaan. 

Bahasa komunikasi yang mereka gunakan sehari-hari adalah bahasa 

ibu, yaitu bahasa Jawa. Dalam kebiasaan belajar mengajar, tidak jarang 

guru dan siswa berinteraksi dengan menggunakan bahasa campuran, 

yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahasa lisan yang sudah 

terbiasa seperti itu juga terjadi pada kebiasaan tulis. Misalnya kata 

“ngontrak” kata “ngontrak berasal dari bahasa Jawa. Meskipun begitu, 

kata itu sering digunakan dalam bahasa Indonesia “ngontrak” 



 

seharusnya “mengontrak”. Contoh bahasa Jawa lain yang sering dalam 

bahasa Indonesia : gampang, duit. 

Bahwa bahasa baku digunakan pada situasi resmi atau formal 

dan tidak menampakkan ciri kedaeraha n atau ciri asing. Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) merupakan situasi resmi yang seharusnya 

menggunakan kata atau bahasa baku. 

2) Kurangnya Minat Membaca 

Niat dan minat merupakan kunci untuk mendapatkan 

keberhasilan. Setelah peneliti mengamati kegiatan siswa-siswa SMA 

Negeri I Cepogo Kabupaten Boyolali, ternyata mereka belum bisa 

memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan kurang memanfaatkan 

fasilitas yang telah disediakan. Waktu istirahat mereka habiskan untuk 

menikmati hidangan di kantin, ngobrol dengan teman-temannya atau 

bermain.  

Jika semakin tinggi minat baca mereka tentang kebakuan dan 

ketidakbakuan kata, maka semakin sedikit kesalahan yang mereka buat 

dalam membuat kata atau kalimat atau karangan yang berbentuk baku. 

3) Kurangnya Kosakata Baku. 

Dalam berbahasa atau berkomunikasi, kosakata sangat 

diperlukan untuk menambah dan memperkaya khasanah berbahasa. 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi seseorang. 

Berbahasa pun sangat memerlukan kosakata agar komunikasi yang 

berlangsung bisa berjalan dengan lancar. Perolehan kosakata baku 



 

yang banyak akan mempermudah dan memperlancar interaksi kita 

dengan orang lain dalam situasi resmi. 

4) Pengaruh Modernisasi 

Dunia semakin modern bukan hanya dalam Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK), namun juga dalam pemerolehan bahasa. 

Bahasa santai atau bahasa gaul semakin berkembang dalam dunia 

komunikasi. Bahasa santai tidak menggunakan kaidah-kaidah bahasa 

baku / EYD, misalnya tidak memperhatikan bentuk ejaan, penggunaan 

kata yang mubazir. 

Anak usia SMA merupakan usia yang rawan terpengaruh oleh 

perkembangan zaman (modernisasi). Mereka sering menjadi korban 

modernisasi, termasuk dalam berbahasa. Agar tidak ketinggalan 

zaman, mereka membiasakan berkomunikasi dengan orang lain dengan 

bahasa santai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

bahwa dalam karangan narasi siswa kelas X SMA Negeri I Cepogo kabupaten 

Boyolali masih ditemukan penggunaan bentuk tidak baku yang disebabkan 

oleh : 

a. Penggunaan partikel –pun. 

b.  Kesalahan huruf vokal dan konsonan.  

c. Pembubuhan huruf konsonan ain / hamzah ( ‘ ) 

d.  Pemakaian gabungan konjungsi berlawanan. 

e. Kemubaziran kata. 

f. Penggunaan kata tanya. 

g.  Kesalahan ejaan. 

h.  Penggunaan dialek / bahasa santai. 

i. Penempatan kata ulang. 

Kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain : 

1.  Penggunaan bahasa ibu dalam komunikasi sehari-hari. 

2.  Kurangnya minat membaca. 

3.  Kurangnya kosakata. 

4.  Pengaruh modernisasi.  
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Saran  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian  di atas , peneliti dapat 

memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pemakaian bentuk tidak baku 

dalam kalimat. 

5.  Hendaknya siswa dapat menghindari penggunaan bentuk tidak baku dalam 

kalimat. 

6.  Hendaknya siswa dapat membedakan antara bentuk baku dan bentuk tidak 

baku dalam kalimat. 

7.  Guru hendaknya memperhatikan penggunaan kalimat yang digunakan 

siswa dalam menuangkan idenya ke dalam karangan.  

8.  Guru hendaknya memberikan latihan yang intensif kepada siswa dalam hal 

mengarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alwi, Hasan. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Arifin, E. Zaenal dan S. Arman Taman. 2000. Cermat Berbahasa Indonesia.  

Jakarta : Akademik  Presindo. 
 
Arikanto, Suharsini. 1989. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta 

: Bina Aksara. 
 
Chaer, Abdul.2006. Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia . Jakarta : PT. Rineka 

Cipta. 
 
Depdiknas.2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Haryono, Tri. 2001. “Analisis Ketidakefektifan dalam Karangan Kelas II SMU II 

Gantiwarno Klaten Tahun Ajaran 2000”. Surakarta : Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

 
http://one.indoskripsi.com/node/1926. 
 
Husain, Abdul Razak. 1993. Bahasa Indonesia Baku. Solo : CV. Aneka. 
 
Keraf , Gorys. 2001. Argumentasi dan Narasi. Jakarta : PT. Gramedia. 
 
  2004. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 
 
Khanna, Nia Manti. 2005. “Kemubadziran dan Bentuk Tidak Baku pada Karangan 

Narasi Siswa Kelas X3 SMA Islam Ta ‘Allamul huda Bumiayu Tahun 
Ajaran 2007 / 2008”. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
Kridalaksana, Harimurti. 1992. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Indonesia.  

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 
 
Listyorini, Khalis. 2004. “Penggunaan Kalimat Mubazir dan Bentuk Tidak Baku 

pada Karangan Narasi Siswa Kelas I SMP Muhammadiyah 1 Klaten”. 
Surakarta: UNS. 

 
Marahimin, Ismail. 1999. Menulis Secara Populer. Jakarta : PT. Dunia Pustaka 

Jaya. 
 
Marwoto, dkk. 1985. Komposisi Praktis. Yogyakarta : PT. Hanindrita. 
 



 

Maskurun, dkk. 2006. Bahasa Indonesia Untuk SMK. Yogyakarta :LP2I 
Semarang.  

 
Mukhayati, Sri. 2005. “Pengaruh Penguasaan Tata Kalimat dan Kosakata 

Terhadap Kemampuan Menulis Wacana Narasi Siswa Kelas II SMU 
Muhammadiyah Purwodadi Kabupaten Grobogan”. Surakarta: 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
Nurhadi. 1995. Tata Bahasa Pendidikan. Semarang : IKIP Semarang. 
 
Parera, Jos Daniel.1998. Morfologi. Jakarta : PT. Gramedia. 
 
Sabariyanto, Dirgo. 1997. Mengapa Disebut Bentuk Baku dan Tidak Baku. 

Yogyakarta : Mitra Widya. 
 
Semi, Atar. 1990. Pengantar Metode Penelitian Linguistik . Surakarta : UNS 

Press. 
 
Subroto, d. Edi 1992. Pengantar Metode Lingustik Struktural. Surakarta ; Sebelas 

Maret University Press. 
 
Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Tehnik Analisis Bahasa. Yogyakarta : Duta 

Wacana Univesity Press. 
 
Tarigan, Henry Guntur. 1984. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa.  

Bandung : Angkasa. 
 
    . 1986. Bahasa Indonesia : Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian di Perguruan Tinggi. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana 
Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


