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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan siswa dalam penggunaan 

kata baku, makna denotative dan makna konotatif dalam Menulis Karangan Pengalaman 

Pribadi paada Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Tanjungpinang. 

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  metode analisis deskripsi kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan tes. Berdasarkan 

hasil penelitian di lapangan, penggunaan kata baku dan makna kata pada siswa kelas VII 

Sekolah Menengah pertama Negeri 4 Kota Tanjungpinang dalam menulis karangan 

pengalaman pribadi adalah 53,2 tergolong kurang. 

 

Kata kunci : Kata Baku, Makna Kata  

   

Abstract 

This study aimed to find out students' mistakes in the use of the standard word, 

meaning denotative and connotative meaning in Writing of Personal Experience in at Class 

VII Junior High School 4 Tanjungpinang. The method is qualitative in nature. Data 

collection techniques were observation and testing. Based on the results of research in the 

field, the use of standard word and the meaning of words in grade VII School District 4 

City Tanjungpinang first in essay writing of personal experience is poor with value53.2. 

 

Keywords: Standard word  and word meaning. 

 

1. Pendahuluan 

 

Sejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum setiap orang 

Indonesia diajar tata bahasa Indonesia. Namun seiring perkembangan bahasa, siswa sering 

melupakan aturan tata bahasa dalam menulis. Bukan hanya aturan bahasanya saja yang 

sudah tidak diperhatikan tetapi juga makna kata yang dipilih. 

Bahasa yang digunakan siswa dalam menulis terkadang terbawa dari bahasa 

sehari-hari atau bahasa ibu atau bahasa pertama. Secara tidak sengaja dalam menulis 

seorang siswa akan mengeluarkan bahasa ibu yang sudah sering digunakan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hayon (2003:5) Bahwa “Bahasa Indonesia bukanlah bahasa pertama 

untuk masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Bahasa pertamanya adalah bahasa 

etnik. Keadaan ini masih berlanjut sampai sekarang. Meskipun sekarang banyak penduduk 

perkotaan berasal dari berbagai etnik, bahasa yang digunakan oleh mereka dalam 

kehidupan sehari-hari bukanlah bahasa Indonesia. Penduduk Jakarta, yang lahir dan besar 

di Jakarta, menggunakan bahasa Melayu Jakarta atau bahasa Melayu Betawi, sedangkan 

bagi mereka yang bukan lahir di Jakarta, terdapat beberapa pilihan dalam berbahasa. 
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Kadangkala menggunakan bahasa etniknya, bahasa Indonesia, atau bahasa campuran, 

bergantung kepada siapa kawan bicaranya”. 

Dalam kehidupan sehari-hari siswa sering menggunakan kata dengan tidak 

cermat, tidak memperhatikan penulisan, serta pengucapan kata sehingga merubah makna 

kata tersebut perubahan kata bias terjadi akibat adanya perkembangan kata oleh pemakai 

bahasa, sedangkan bahasa berkembang sesuai dengan perkembangan pikiran manusia. 

Dalam menulis juga, siswa sering melanggar aturan penulisan tata bahasa serta 

makna kata yang digunakan dalam tulisannya. Terkadang bahasa dan makna yang 

digunakan dipilih tidak sesuai dengan kaidah dan makna yang terkandung dengan maksud 

tujuan untuk memperindah tulisan siswa tersebut. 

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Analisis Kesalahan Kata Baku dan Makna Kata dalam Menulis Karangan Pengalaman 

Pribadi pada Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Tanjungpinang”. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penggunaan kata baku dan makna kata 

pada siswa, karena selama ini sering kita jumpai kesalahan dalam penulisan kata baku serta 

makna kata yang dipilih dalam menulis. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota 

Tanjungpinang, tahun pelajaran 201202013. Penelitian ini dilakukan mulai tahap survey 

bulan Maret sampai bulan Juli 2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 4 Kota Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 284 

siswa. Sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik simple random sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel secara acak pada 8 kelas. Maka, dalam penelitian ini jumlah sampel 

penelitian berjumlah 41 siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Nasehudin 

(2012:27) menyatakan bahwa “penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

untuk mendeskripsikan kemampuan siswa menggunakan kata baku dan makna kata dalam 

menulis karangan pengalaman pribadi pada siswa kelas VII Sekolah menengah Pertama 

Negeri 4 Kota Tanjungpinang secara objektif.” 

 Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan tes. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan melihat secara langsung penggunaan kata 

baku dan makna kata dalam menulis karangan pengalaman pribadi pada siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Tanjungpinang. Tes ini bertujuan untuk 

mengetahui atau menggambarkan kemampuan siswa dalam menggunakan makna kata dan 

kata baku dalam menulis karangan pengalaman pribadi pada siswa kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 4 Kota Tanjungpinang.  

Teknik analisis data adalah data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis 

dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang ditujukan atau disajikan bukan 

dalam bentuk statistik. Jadi, dengan metode analisis data yang digunakan peneliti, dapat 

lebih focus memberi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya dapat dianalisis 

kebenarannya secara urut. Proses analisis data adalah sebagai berikut: (1) menelaah setiap 

data yang tersedia dari sumber, (2) data yang diperoleh akan disajikan secara tertulis 

berdasarkan kasus atau factual yang berkaitan, dan (3) langkah terakhir yang dilakukan 

yaitu menganalisis data yang ada atau memahaminya untuk  menghasilkan kesimpulan. 

Peneliti menggunakan kriteria keberhasilan siswa dalam menulis karangan (Djiwandono, 

2008:251). 

 

2.  Pembahasan 

 

Dimulai dari berbagai tahap dan proses penelitian akhirnya peneliti dapat 

memperoleh hasil penelitian. Penelitian yang dimulai dari pengumpulkan data berupa 

karangan pengalaman pribadi siswa dan kemudian di analisis dan di kelompokkan ke 

dalam kata baku dan makna kata meliputi makna kata denotatif dan makna kata konotatif. 



Kata Baku yang digunakan adalah kata-kata umum yang sudah lazim digunakan atau yang 

frekuensi penggunaannya cukup tinggi. Kata-kata yang belum lazim atau yang masih 

bersifat kedaerahan sebaiknya tidak digunakan, kecuali dengan pertimbangan-

pertimbangan khusus, misalnnya: 

Kata Baku Kata Tidak baku 

- Cantik sekali 

- Lurus saja 

- Masih kacau 

- Uang 

- Tidak mudah 

- Diikat dengan 

kawat 

- Bagaimana 

kabarnya 

- Cantik banget 

- Lempeng saja 

- Masih semrawut 

- Duit 

- Enggak gampang 

- Diikat sama kawat 

- Gimana kabarnya 

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 : 

KATA BAKU KATA TIDAK BAKU 

- Bersama-sama 

- Melipatgandakan 

- Pergi kepasar 

- Ekspres 

- Sistem 

- Bersama
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- Melipat-gandakan 

- Pergi kepasar 

- Ekpres, espres 

- Sistim 

Hingga saat ini lafal yang benar atau baku dalam bahasa Indonesia belum pernah 

ditetapkan. Tetapi ada pendapat umum bahwa lafal baku dalam bahasa Indonesia adalah 

lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah, 

misalnya : 

Kata Baku Kata Tidak Baku 

- [ atap ] 

- [ menggunakan ] 

- [ kalau ] 

- [ pendidikan ] 

- [ habis ] 

- [ dengan ] 

- [ subuh ] 

- [ atep ] 

- [ menggunaken ] 

- [ kalo ], [ kalo’ ] 

- [ pendidi’an ] 

- [ abis ] 

- [ de’ngan ], [ dengan ] 

- [ subueh ] 

Makna dapat diartikan maksud atau arti dari sebuah lambang atau kata yang 

digunakan.Wakilinya (referennya). Sebagai contoh kata rumah adalah bentuk atau ekspresi 

sedangkan barang yang diwakili oleh kata rumah adalah sebuah bangunan yang beratap, 

berpintu, berjendela, yang menjadi tempat tinggal manusia. Barang itulah yang disebut 

sebagai referen. Sedangkan hubungan antara keduanya ( antara bentuk dan refren) akan 

menimbulkan makna atau referensi. 

 Hasil penelitian yang meliputi analisis kata baku dan makna kata denotatif dan 

makna kata konotatif dengan menggunakan kriteria keberhasilan siswa dalam menulis 

karangan dapat disimpulkan pada tabel berikut. 

No Kategori  Kualifikasi Rentang Nilai 

1 A Amat baik 90-100 

2 B Baik 72-89 

3 C Sedang 57-71 

4 D Kurang 34-56 

(Djiwandono, 2008:251) 



Dari hasil analisis dapat diperoleh nilai rata-rata penggunaan kata baku  96, 

tergolong amat baik. Penggunaan makna denotatif  yang amat baik berjumlah 1 orang  

yaitu 90-100, penggunaan makna denotatif  yang baik berjumlah 8 orang yaitu 72-89, 

penggunaan makna konotatif yang sedang berjumlah 16 orang  57-71, sedangkan 

penggunaan makna onotatif  yang kurang berjumlah 15 orang  34-56. Jadi rata-rata 

penggunaan makna konotatif  61,  tergolong sedang. Sedangkan penggunaan makna 

konotatif  2,8, kurang sekali. 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan 

maka dapat disimpulkan penggunaan kata baku dan makna kata dalam menulis karangan 

pengalaman pribadi pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota 

Tanjungpinang adalah 53,2  tergolong kurang. Hal ini dapat dilihat dari  

Penggunaan kata baku  pada siswa kelas VII SMPN 4 Kota Tanjungpinang rata-rata 

96,sudah tergolong amat baik. Penggunaan makna denotatife pada siswa kelas VII SMPN 

4 Kota Tanjungpinang rata-rata 61, tergolong sedang. Penggunaan makna Konotatif  pada 

siswa kelas VII SMPN 4 Kota Tanjungpinag rata-rata 2,8, tergolong kurang sekali. 

Dalam kesalahan penggunaan kata baku dan makna kata seluruhnya pada siswa kelas VII 

SMPN 4 Kota Tanjungpinang dalam menulis karangan pengalaman pribadi adalah 53,2  

tergolong kurang.  

 

 

Daftar Pustaka 

Alwi. Hasan. dkk  2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

RIneka Cipta. 

Chaer. Abdul. 2006. Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 

Chaer, Abdul. 2007. Kajian Bahasa Struktur Internal, Pemakaian dan Pemelajaran. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Hayon, Josep. 2007. Membaca dan Menulis wacana. Jakarta: Grasindo. 

Keraf. Gorys. 2006. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 

Kridalaksana, Harimurti. 2009. Kamus Linguistik. Jakarta: PT. Gramedia. 

Nasehudin, Toto Syatori, dkk. 2012. Metode penelitian Kuantitatif. Bandung: Pustaka 

Setia. 

Semi, M. Atar. 2007. Dasar-Dasar Kemampuan Menulis. Bandung: Angkasa. 

Tarigan. Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan berbahasa. Bandung: 

Angkasa. 

Tarigan, Henry Guntur. 2009. Pengajaran Pragmatik. Bandung: Angkasa. 

Waridah, Ermawati. 2009. EYDdan Seputar Kebahasaan Indonesia. Jakarta: Kawan 

Pustaka 

 

 

 




