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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat interaksi dan alat komunikasi verbal yang hanya 

dimiliki manusia, bahasa dapat dikaji secara internal maupun secara eksternal, 

secara internal artinya pengkajian itu hanya dilakukan terhadap struktur intern 

bahasa itu saja, seperti struktur fonologi, struktur morfologi, struktur sintaksis 

hingga wacana, kajian internal ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori 

dan prosedur-prosedur yang ada dalam disiplin linguistik saja. Sebaliknya, 

kajian secara eksternal berarti kajian itu dilakukan terhadap hal-hal atau faktor-

faktor yang berada di luar bahasa, tetapi berkaitan dengan pemakaian bahasa itu 

oleh para penuturnya di dalam kelompok-kelompok sosial masyarakat. 

Pengkajian secara eksternal ini akan menghasilkan rumusan-rumusan atau 

kaidah-kaidah yang berkenaan dengan penggunaan dan kegunaan bahasa dalam 

segala kegiatan manusia di dalam masyarakat, bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi atau alat interaksi yang hanya dimiliki manusia. Bahasa mempunyai 

ciri-ciri yang merupakan hakikat bahasa itu antara lain, sebuah lambang, berupa 

bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, dan manusiawi. 

Bahasa menjadi bagian sarana komunikasi manusia yang konkret 

karena manusia bisa hidup karena memiliki bahasa. Manusia saling menjalin 

hubungan dan membuat sebuah ikatan karena tersampaikannya pesan-pesan 

ketika berinteraksi menggunakan bahasa. Melalui bahasa inilah pada akhirnya 

mereka bisa menciptakan hal yang berkaitan dengan ilmu bahasa. Karena bahasa 

menjadi alat komunikasi yang sangat penting maka ketika bermasyarakat 

manusia selalu melibatkan bahasa untuk bisa menjadi bagian dalam bersosial. 

Hal itu seperti dapat dikatakan sebagai fungsi utama bahasa dalam kehidupan 

sehari-hari adalah sebagai alat untuk bekerja sama atau berkomunikasi di dalam 

kehidupan manusia bermasyarakat. Selain itu, bahasa juga digunakan sebagai 

sarana penghibur atau hiburan. 
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Bahasa akan selalu berkembang hingga saat ini. Penggunaan bahasa 

sekarang sudah banyak terdapat perbedaan dengan penggunaan bahasa dahulu. 

Kata, kalimat, paragraf, dan teks yang ada di dalamnya juga sudah berkembang 

dan menjadi dasar terbentuknya bahasa sekarang. 

Kridalaksana (dalam Chaer, 2005:32) menyatakan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok 

sosial untuk kerja sama, komunikasi dan mengidentifikasi diri. Selain itu Chaer 

(2005:15) berpendapat bahwa  bahasa merupakan fenomena yang selalu hadir 

dalam segala kegiatan manusia, digunakan oleh kelompok sosial ynag berbeda 

untuk berbagai keperluan. Bahasa pada dasarnya merupakan sesuatu yang khas 

dimiliki manusia. Ernst Cassirer (dalam Aminuddin, 2003:17) manusia termasuk 

animal symbolicum, yakni makhluk yang menggunakan media berupa simbol 

kebahasaan dalam memberi arti dan mengisi kehidupannya. Jadi bahasa berupa 

alat komunikasi yang digunakan oleh sekelompok masyarakan dalam 

berinteraksi. 

Ragam bahasa yang cukup berpengaruh dalam kehidupan bahasa 

Indonesia.Pemakaian ragam bahasa sangat perlu diperhatikan dalam masyarakat 

terdapat variasi bahasa yang sesuai dengan latar belakang masyarakat pengguna 

bahasa. Agar tidak terjadi kerancuan dalam penggunaan bahasa sangat perlu 

memperhatikan bahasabaku atau kebakuan bahasa. Untuk mendapatkannya 

dianggap perlu adanya kebakuan bahasa atau kestandaran bahasa.  

Karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang menuruti suatu aturan tertentu. 

Aturan tersebut  biasanya merupakan suatu persyaratan tata tulis yang telah 

dibakukan oleh masyarakat akademik. Secara umum, proses penulisan karya 

ilmiah dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu : tahap prapenulisan, tahap penulisan, 

dan tahap perbaikan. 

Sebagai hasil penelitian atau kegiatan ilmiah setiap karangan ilmiah 

mengandung komponen adanya masalah yang menjadi topik karangan ilmiah itu. 

Adanya tujuan penelitian, metode penelitian, teori yang dianut, objek penelitian, 

instrumen yang digunakan, dan adanya hasil penelitian yang diperoleh. Setelah 

kaidah ditemukan dan dirumuskan, kegiatan penelitian harus diwujudkan dalam 
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bentuk laporan. Hal ini dimaksudkan karena sasaran akhir penelitian adalah 

mengkomunikasikan hasil penelitian pada khalayak terkait. Oleh karena itu, 

 menulis laporan merupakan tahap akhir yang penting dalam penelitian, karena 

menulis laporan merupakan proses komunikasi yang membutuhkan adanya 

pengertian yang sama antara penulis dan  pembaca.   

Jadi, dapat disimpulkan belajar menulis karya ilmiah itu sangat penting. 

Supaya di setiap proses dan tahapannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Selain itu, pentingnya belajar menulis karya ilmiah juga dapat memperjelas 

sasaran atau tujuan dilaksanakannya penelitian sehingga dalam pembahasannya 

dapat disampaikan secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga 

kami membuat makalah penulisan karya ilmiah ini sebagai bahan pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai ragam bahasa nonbaku pada siswa SMP N 1 

Gatak dalam sebuah judul penelitian “AnalisisRagam Bahasa Indonesia Non-

Baku dalam Laporan Karya Tulis Ilmiah Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 1 

Gatak”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka ada dua rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. BagaimanaRagam Bahasa IndonesiaNon-Baku dalam Laporan Karya Tulis 

Ilmiah Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 1 Gatak? 

2. Bagaimana Implementasi Ragam Bahasa IndonesiaNon-Baku dalam Laporan 

Karya Tulis Ilmiah pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 

Gatak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan proses Ragam Bahasa Indonesia Non-Baku dalam Laporan 

Karya Tulis Ilmiah Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 1 Gatak. 
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2. Mengimplementasikan proses Ragam Bahasa Indonesia Non-Baku dalam 

laporan karya tulis ilmiah pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Negeri 1 Gatak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik, yaitu dapat 

mencapai tujuan secara optimal. Dapat menghasilkan laporan yang sistematis 

dan dapat bermanfaat secara umum. Manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah manfaat praktis dan teoretis. 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini penelitian ini berguna sebagai 

pertimbangan untuk menambahreferensi tentang ragam bahasa nonbaku 

untuk mengasah sejauh mana peneliti menguasai bidang kajian yang diteliti 

dan diharapkan penelitian ini menambah ilmu pengetahuan para siswa 

tentang keragaman bahasa.Selain itu, diharapkan agar hasil penelitian ini 

bermanfaat bagi guru sebagai salah satu bahan pengajaran bahasa di sekolah. 

2. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidangkeragaman bahasa, karena dengan menganalisis 

ragam bahasa nonbaku yang terdapat pada karya tulis ilmiah siswa dapat 

diketahui proses pembentukan kata yang baik dan benar sesuai kaidah 

penulisan karya tulis ilmiah. 


