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Abstrak  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan ragam bahasa baku dan 

kesalahan penggunaan ragam bahasa baku pada karangan argumentasi siswa kelas X SMK 

Pembangunan Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

agar dapat memberikan gambaran penggunaan ragam bahasa baku pada karangan 

argumentasi siswa kelas X SMK Pembangunan Tanjungpinang. Penggunaan ragam bahasa 

baku pada karangan argumentasi siswa kelas X SMK Pembangunan Tanjungpinang, rata-

ratanya 71,9%. Dari hasil yang telah diperoleh penggunaan ragam bahasa baku tersebut 

tergolong baik. Sedangkan ragam bahasa tidak baku dalam karangan argumentasi siswa 

kelas X SMK Pembangunan Tanjungpinang rata-ratanya 28,1%. Dari hasil yang telah 

diperoleh penggunaan ragam bahasa tidak baku tersebut tergolong kurang. 

Kata Kunci : Ragam Bahasa Baku, Karangan Argumentasi Siswa 

Abstract 

The purpose of this study to determine the use of raw language diversty and variety 

of standard language usage errors in argumentation essay grade X in SMK Pembangunan 

Tanjungpinang. This research uses descriptive qualitative method, in order to provide an 

overview of the use of raw language diversity. Argument essay grade X in SMK 

Pembangunan Tanjungpinang. The use of raw language diversity argument essay graders 

X in SMK Pembangunan Tanjungpinang, the average is 71,9%. From the results that have 

been obtained using the standart language variety is good. While the non-standard variety 

of language in argument essay grade X in SMK Pembangunan Tanjungpinang, the average 

is 28,1%. From the result that have obtained using non-standard language variety is 

relatively less. 
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1. Pendahuluan 

Pemakaian ragam bahasa sangat perlu diperhatikan, karena dalam masyarakat 

terdapat variasi bahasa yang sesuai dengan latar belakang  masyarakat pengguna bahasa. 

Agar tidak terjadi kerancuan dalam penggunaan bahasa sangat perlu memperhatikan  

bahasa baku atau kebakuan bahasa. Menurut Suwito dalam Sbarianto (1997:2) Ide 

standardisasi merupakan salah satu segi dari jangkauan perencanaan bahasa. Tujuan 

akhirnya ialah untuk memperoleh alat komunikasi yang sebaik- baiknya dan seefesien- 

efesiennya dalam segala kegiatan hidup pemakaianya. Untuk mendapatkannya dianggap 

perlu adanya kebakuan bahasa atau kestandaran bahasa. Pada penelitian ini penulis 

memilih karangan argumentasi karena karangan argumentasi ditulis dengan maksud 

memberikan alasan, memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. 

Menurut Suparno(2008:5.36) bentuk-bentuk karangan ilmiah seperti: makalah paper 

(seminar, simposium, dan lokakarya), esai, skripsi, tesis, disertasi, dan naksah-naskah: 

tuntutan pengadilan, pembelaan, pertanggungjawaban, ataupun surat keputusan, adalah 

paparan yang bercorak argumentasi. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa karangan 

argumentasi menggunakan ragam bahasa baku dalam karya- karya ilmiah atau situasi 

resmi misalnya seminar dan perkuliahan. Penulis merumuskan permasalahan penelitian  

yaitu, bagaimanakah penggunaan ragam bahasa baku dalam karangan argumentasi siswa 

kelas X SMK Pembangunan? dan Bagaimanakah kesalahan penggunaan ragam bahasa 

baku pada karangan argumentasi siswa kelas X SMK Pembangunan Tanjungpinang? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa menggunakan ragam 

bahasa baku pada karangan argumentasi siswa kelas X SMK Pembangunan dan untuk 

menganalisis kesalahan penggunan ragam bahasa baku dalam karangan argumentasi siswa 

kelas X SMK Pembangunan. Penelitian yang relevan yaitu, Muslim (2012). Analisis Kata 

Baku dan Tidak Baku Pada Karangan Narasi Siswa Kelas VII SMP Negri 7 

Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan kata baku dalam 

karangan siswa tergolong sangat baik. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsif kualitatif, metode ini 

digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kemampuan siswa dalam 

menggunakan ragam bahasa baku pada karangan argumentasi secara objektif. Metode ini 

dilakukan agar  membantu siswa memecahkan persoalan dalam penggunaan ragam bahasa 

baku yang baik dan benar pada penulisan karangan siswa. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan dari bulan Januari- July 2013. Penelitian ini dilaksanakan di SMK 

Pembangunan Tanjungpinang, Jalan  Raja Haji Fisabilillah No. 42 Kecamatan Bukit 

Bestari. Populasi penelitian ini sebanyak 124 dan Sampel untuk penelitian ini diperoleh 

sebanyak 40% dari 124 populasi, yaitu 40 siswa. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu tes. Instrumen penelitian ini, bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan siswa  menggunakan ragam bahasa baku pada karangan 

argumentasi dalam bentuk tes tertulis. Siswa diberi waktu 40 menit untuk menulis 

karangan argumentasi  dengan ketentuan sebanyak tiga paragraf dan seluruhnya berjumlah 

150 kata. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu, penulis mengumpulkan data, 

kemudian data yang didapat di telaah oleh penulis. Selanjutnya  data dianalisis penggunaan 

ragam bahasa baku pada karangan argumentasi siswa. Analisis ini digunakan untuk 

mendapatkan kesimpulan. 

3. Pembahasan 

Pembahasan pada penelitian ini yaitu penggunaan ragam bahasa baku pada 

karangan siswa, dianalisis dari 12 ciri ragam bahasa baku yang baik dan benar, yaitu 

pemakaian awalan me- dan ber- dalam karangan argumentasi siswa diperoleh 8 kesalahan 

kalimat dari 40 siswa, pemakaian kata penghubung bahwa dan karena dalam karangan 

argumentasi siswa diperoleh 5 kesalahan kalimat dari 40 siswa, pemakaian pola frasa  



dalam karangan argumentasi siswa tidak diperoleh kesalahan kalimat dari 40 siswa, 

pemakaian konstruksi sintesis dalam karangan argumentasi siswa tidak diperoleh 

kesalahan kalimat dari 40 siswa, pemakaian unsur gramatikal bahasa daerah dalam 

karangan argumentasi siswa tidak diperoleh kesalahan kalimat dari 40 siswa, penggunaan 

kata-kata baku dalam karangan argumentasi siswa diperoleh 26 kesalahan kalimat dari 40 

siswa, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis dalam karangan argumentasi siswa 

diperoleh 29 kesalahan kalimat dari 40 siswa, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan 

pada karangan argumentasi siswa tidak diperoleh kesalahan kalimat dari 40 siswa, 

penggunaan kalimat secara efektif dalam karangan argumentasi siswa diperoleh 26 

kesalahan kalimat dari 40 siswa, hubungan yang logis dalam kalimat pada karangan 

argumentasi siswa diperoleh 16 kesalahan kalimat dari 40 siswa, penggunaan kata secara 

tepat dan efisien dalam karangan argumentasi siswa diperoleh 21 kesalahan kalimat dari 40 

siswa, penggunaan variasi kalimat pada unsur kalimat dalam karangan argumentasi siswa 

diperoleh 4 kesalahan kalimat dari 40 siswa. Dari hasil pembahasan tersebut penggunaan 

ragam bahasa tidak baku siswa 28,1% tergolong kurang, sedangkan penggunaan ragam 

bahasa baku pada karangan argumentasi siswa 71,9% tergolong baik. 

Tabel 1 Persentase Ragam Bahasa Baku 

No Ragam Bahasa Baku Nilai atau 

Persentase 

Keterangan 

1 Pemakaian awalan me- dan ber-. 80% Baik  

2 Pemakaian kata penghubung bahwa dan 

kerana. 

87,5% Sangat baik 

3 Pemakaian pola frasa. 100% Sangat baik 

4 Pemakaian konstruksi sintesis. 100% Sangat baik 

5 Pemakaian unsur gramatikal bahasa daerah. 100% Sangat baik 

6 Penggunaan kata-kata baku. 35% Kurang 

7 Penggunan ejaan resmi dalam ragam tulis. 27.5% Kurang 

8 Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. 100% Sangat baik 

9 Susunan kalimat menurut aturan tata bahasa. 35% Kurang 

10 Hubungan yang logis dalam kalimat. 60% Cukup 

11 Penggunaan kata secara tepat dan efisien. 47.5% Kurang 

12 Penggunaan fariasi kalimat pada unsur kalimat. 90% Sangat baik 

Rata-rata 71,9% Baik  



4. Simpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu, Penggunaan ragam bahasa baku dalam 

karangan argumentasi siswa kelas X SMK Pembangunan Tanjungpinang rata-ratanya 

71,9%, tergolong baik. Dan penggunaan ragam bahasa tidak baku dalam karangan 

argumentasi siswa rata-ratanya 28,1%, tergolong kurang. Dari kesimpulan yang telah 

diuraikan, penggunaan ragam bahasa baku yang digunakan siswa dalam karangan masih 

ditemukan adanya penggunaan bahasa baku yang kurang tepat. Untuk mencapai tujuan 

penggunaan ragam bahasa baku yang baik dan benar, peneliti menyarankan  agar tenaga 

pendidik yang mengampu di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia lebih banyak melatih 

siswa dalam menggunakan ragam bahasa baku yang baik dan benar, melatih siswa 

menggunakan ragam bahasa baku secara tertulis dan lisan, serata siswa lebih banyak 

berlatih menggunakan ragam bahasa baku dalam karangan argumentasi. 
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