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Abstrak 

Kata baku adalah kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku, 
didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan 
zaman. Pengetahuan siswa pada penggunaan kata baku dalam karangan narasi masih banyak 
kesalahan. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 116 orang siswa dan populasi menjadi sampel. 
Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian simple random sampling. 

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Selanjutnya, pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik tes. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis isi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kata baku pada karangan narasi siswa 
tergolong baik karena sedikit siswa yang masih menggunakan kata tidak baku. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada pembaca dan guru mata pelajaran 
Bahasa Indonesia, dapat lebih sering memberikan pemahaman penggunaan kata baku, agar siswa 
lebih terampil dalam menulis dan kata baku secara baik. 

Kata Kunci: Analisis, Kata Baku, Karangan Narasi 

Putriyani, Anugrah Eka. 2013. Error Analysis of the Use of the Word Baku in Narrative Essay 
Student Class X Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang school year 2012/2013. Thesis. Major 
Indonesia Language and Literatur the Faculty of Teaching and Education, the University of 
Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Consultant : (I) Riau Wati, M.Hum. (II) Drs. Wagiman, 
M.Pd. 

Abstract 

Raw word are worda that are standard in accordance with the applicable rules of literary, 
based on the study of a wide range of science, including linguistics and in accordance with the 
times. 

The population consist of 116 students and the population being sampled. Therefore, the 
study called simple research random sampling. 



The method used is analysis descriptive method. Then, data collections used were 
techmical test. After the data was collected and analyzed using the data analysis with contents. 

The results showed that use of the word baku on narrative essays students belong either 
because few students still use the word not baku. 

By having research, it is expected to readers and Indonesia teachers, can provide more 
skilled in writing and be able to understand the use of word baku as well. 

Keywords : Analysis, Word Baku, Narrative Essay 

 

1. Pendahuluan 

 Melihat kembali lembaran sejarah dari seorang bayi yang lahir ke dunia ia akan 
menangis untuk menyatakan sesuatu kepada orang lain yang paling dekat dengannya. Tangisan 
tersebut lama – kelamaan berganti rupa menjadi bunyi yang bermakna dan akan bertambah 
lengkap. Dapat simpulkan bahwa bahasa merupakan sarana komunikasi antar manusia. Bahkan 
jika ditelaah lebih mendalam dapat disimpulkan bahwa tanpa ada manusia lain pun seseorang 
dapat berbahasa. Ia dapat berpikir dalam lamunan dan dalam mimpinya sehingga dasar yang 
paling utama sebenarnya adalah bahasa merupakan bagian dari kehidupan manusia (Hayon, 
2003:3). 

 Bahasa berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena setiap kegiatan manusia 
menggunakan bahasa. Melalui bahasa, seseorang mampu berkomunikasi dengan orang lain. 
Melalui bahasa manusia mampu mengungkapkan idea tau gagasan seperti: perasaan sedih, 
senang, dan marah. Selain berbahasa, manusia melakukan komunikasi bersama manusia lainnya 
menggunakan sarana lain, seperti melalui gong atau siulan, yang sesuai dengan kebiasaan pada 
etnik masing- masing (Hayon, 2003:4).  

 Ragam bahasa menurut pendidikan formal, yang bersilangan dengan ragam 
dialek, menunjukan perbedaan yang jelas antara kaum yang berpendidikan formal dan yang 
tidak. Tata bunyi bahasa indonesia golongan yang kedua itu berbeda dengan fonologi kaum 
terpelajar. Bunyi / f/ dan gugus konsonan akhir / -ks/, misalnya sering tidak terdapat dalam 
ujaran orang yang tidak bersekolah atau hanya berpendidikan rendah. Bentuk fadil, fakultas, 
film, fitnah, dan kompleks, yang dikenal dalam ragam orang yang terpelajar, bervariasi dengan 
padil, pakultas, pilem, pitnah, dan komplek dalam ragam orang yang tidak mujur dapat 
menikmati pendidikan yang cukup di sekolah. Perbedaan kedua ragam itu juga tampak pada tata 
bahasa (Alwi 2003:4) . Sejarah umum wibawa yang tinggi, karena ragam itu juga yang dipakai 
oleh kaum yang berpendidikan dan kemudian dapat menjadi pemuka di berbagai bidang 
kehidupan yang penting. Pemuka masyarakat yang berpendidikan umumnya terlatih dalam 



ragam bahasa. Ragam itulah yang dijadikan tolak bandingan bagi pemakaian bahasa yang benar 
atau pemakai bahasa baku. 

 

Bahasa baku mendukung empat fungsi, tiga di antaranya bersifat pelambang atau 
simbolik, sedangkan yang satu lagi bersifat objektif: (1) fungsi pemersatu (2) fungsi pemberi 
kekhasan, (3) fungsi pembawa kewibawaan, dan (4) fungsi sebagai rangka acuan (Alwi 
2003:15). 

Melihat permasalahan yang tertera diatas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 
tentang kemampuan siswa menggunakan kata baku di Madrasah Aliyah Negeri dengan judul 
“Analisis Kesalahan Penggunaan kata Baku dalam Karangan Narasi Siswa Kelas X 
Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013”. Penelitian ini 
bermaksud untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menggunakan kata baku dalam menulis 
karangan. Mengingat kemampuan menggunakan kata baku juga tercantum di dalam Tingkat 
Satuan Pendidikan dan Silabus Pembelajaran kelas X Madrasah Aliyah Negeri yang tertera 
dalam Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Selain itu masalah ini belum ada yang mengangkat di 
sekolah tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang. Madrasah Aliyah 
Negeri ini beralamat di Jalan Raja Ali Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau. Selain itu penelitian 
dilakukan di perpustakaan untuk mengumpulkan teori. Penelitian dilaksanakan dari bulan 
Februari hingga Juni. 

Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 
Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 116 siswa. Cara pengambilan sampel 
pada penelitian ini berdasarkan pendapat (Sugiyono, 2009:82), yang mengatakan simple random 
sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Berdasarkan 
pendapat tersebut, pengambilan sampel pada penelitian ini sebanyak 47 sampel. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif yaitu mendeskripsikan 
kemampuan siswa dalam menggunakan kata baku dalam karangan narasi. Metode ini digunakan 
untuk menjawab permasalahan yang ada.   

Teknik pengumpulan data yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:Tes merupakan metode pengumpulan data yang sifatnya mengevaluasi hasil proses 
(Wati, 2009:29). Tes adalah sretetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 
mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi. Kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 
setiap individu atau kelompok (Arikunto, 2002:127). Tes yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengukur kemampuan siswa dalam materi mengarang narasi adalah tes tertulis dalam bentuk 
uraian. 



Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi. Membaca seluruh isi 
karangan narasi yang dijadikan objek dalam penelitian. Karangan siswa tersebut dapat kita 
analisis penulisan kata baku karena dapat dan fokus memberi jawaban atas masalah yang akan 
diteliti. 

2. Pembahasan  

Dari berbagai tahap dan proses penelitian akhirnya peneliti dapat memperoleh hasil 
penelitian. Penelitian yang dimulai dari pengumpulan data berupa karangan siswa dan kemudian 
di analisis.             

Analisis Penggunaan Kata Baku Karangan Narasi Messa Elika 

No Nama Siswa Kesalahan Penggunaan 
Kata baku 

Bentuk Penggunaan 
Kata Baku Yang Benar 

1 Messa Elika -waktu hari minggu tgl 
19 mei 2013 
- anak” kelas X5 dan 
kelas X4 
- karna dia yg 
bertanggungjawab 
- sudah lama menunggu 
di plabuhan 
- meminta perintah” 
yang akan diberi 
- disuruh mengunjungi 
makam" 

-waktu hari minggu 
tanggal 19 mei 2013 
- anak-anak kelas X5 
dan X4 
- karena dia yang 
bertanggungjawab 
- sudah lama menunggu 
di pelabuhan 
- meminta perintah-
perintah yang akan 
diberi 
- disuruh mengunjungi 
makam-makam 

Berdasarkan penelitian bahasa baku yang benar sesuai dengan EYD penulisan kata tgl, 
anak”, karna, yg, plabuhan, perintah” dan makam” seharusnya ditulis dengan kata tanggal, 
anak-anak, karena, yang, pelabuhan, perintah-perintah dan makam-makam. 

         Analisis Penggunaan Kata Baku Karangan Narasi Zuliandy Putra.P  

No Nama Siswa Kesalahan Penggunaan 
Kata baku 

Bentuk Penggunaan 
Kata Baku Yang Benar 



1 Zuliandy Putra.P -pada hari minggu 
kmaren 
- kesana dgn 
menggunakan mobil 
- nyanyi tak jelas 
- berkemas-kemas utk 
pulang 
- teman” saya ke 
gunung bintan 
 

-pada hari minggu 
kemarin 
- kesana dengan 
menggunakan mobil 
- nyanyi tidak jelas 
- berkemas-kemas 
untuk pulang 
- teman-teman pergi ke 
gunung bintan 
 

Berdasarkan penelitian bahasa baku yang benar sesuai dengan EYD penulisan kata 
kmaren, dgn, tak, utk, teman” seharusnya ditulis dengan kata kemarin, dengan, tidak, untuk, 
teman-teman. 

Analisis Penggunaan Kata Baku Karangan Narasi Ari Herza 

NO Nama Siswa Kesalahan Penggunaan 
Kata baku 

Bentuk Penggunaan 
Kata Baku Yang Benar 

1 Ari Herza -saya dan teman” 
menghabiskan liburan 
-menggunakan 
kendaraan sendiri” 
 
-kami pun duduk”  
 
-sambil berfoto” buat 
kenang”an 
-jalan” ke tempat 
sejarah” 
-tdk terasa waktu sudah 
siang 

-saya dan teman-teman 
menghabiskan liburan 
- menggunakan 
kendaraan sendiri-
sendiri 
- kami pun duduk-
duduk 
- sambil berfoto-foto 
buat kenang kenangan 
- jalan-jalan ke tempat 
sejarah-sejarah 
- tidak terasa waktu 
sudah siang 

Berdasarkan penelitian bahasa baku yang benar sesuai dengan EYD penulisan kata 
teman”, sendiri”, duduk”, berfoto”, jalan”, tdk  seharusnya ditulis dengan kata teman-teman, 
sendiri-sendiri, duduk-duduk, berfoto-foto, jalan-jalan, tidak. 

Analisis Penggunaan Kata Baku Karangan Narasi Nurbaiti 

No Nama Siswa Kesalahan Penggunaan 
Kata baku 

Bentuk Penggunaan 
Kata Baku Yang Benar 



1 Nurbaiti -tapi, ya udah lah! 
- udah banyak yg 
ngeliatin 
- barisannya gak karuan 
lagi 
- pantai sakera yang tak 
pernah ku kunjungi 
 
 

-tapi, ya sudah lah! 
- sudah banyak yang 
melihat 
- barisannya tidak 
teratur lagi 
- pantai sakera yang 
tidak pernah ku 
kunjungi 
 

Berdasarkan penelitian bahasa baku yang benar sesuai dengan EYD penulisan kata udah, 
udah, yg, ngeliatin, gak karuan, tak seharusnya ditulis dengan kata sudah, sudah, yang, melihat, 
tidak karuan, tidak. 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan maka dapat 
disimpulkan penggunaan kata baku pada siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang 
tergolong cukup baik. Bagi siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang harus 
meningkatkan lagi penggunaan kata baku dalam menulis karangan karena itu sangat bagus dalam 
meningkatkan pemahaman menulis bagi siswa. 
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