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Abstract

The present study aims to describe the usage of standard
Indonesian in students's S2 (master) theses from Hasanuddin
University. It focuses particularly on the use of diction and
grammar usage, and investigates the students' mastery of
Standard Indonesian. The research was conducted by using the
descriptive method. The data for the study, taken from 38
students' theses, consist of 1617 items. The results show that
461 items were used ungrammatically and inappropiately. The
students' mastery level of Standard Indonesian reached
71.49% (medium level).
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PENDAHULUAN
Pembakuan bahasa Indonesia sudah cukup lama berlaku, yaitu sejak tahun
1972 dilaksanakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52
Tahun 1972 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal
12 Oktober 1972 No. 0156/P/1972. Untuk mewujudkan pembakuan bahasa
Indonesia diterbitkan  buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan dan buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah oleh
Depdikbud pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1998 diterbitkan lagi
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Buku Tata Bahasa Baku Bahasa
Indonesia. Keempat buku tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman
penggunaan bahasa Indonesia baku.

Dengan adanya pedoman tersebut, maka penutur bahasa Indonesia
sudah tahu menggunakan bahasa Indonesia baku. Namun, pada kenyataannya
tidak demikian karena dalam beberapa hal para penutur masih terbiasa
mengabaikan kaidah. Hal seperti ini merupakan suatu gejala atau fenomena
yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Untuk mengatasi fenomena ini,
dengan segera para penutur bahasa Indonesia terutama di kalangan terpelajar
dan para birokrat, seyogyanya mengikuti pedoman yang telah disebutkan.
Khusus di kalangan terpelajar; terutama para mahasiswa S-2 yang menulis
tesis, ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Temuan ini
diperoleh setelah penulis mengadakan pengamatan pendahuluan pada beberapa
tesis mahasiswa S-2 (program nonkebahasaan) di Perpustakaan Program
Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
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Fenomena tersebut terjadi mungkin karena mahasiswa kurang
memperhatikan atau memang tidak mengetahui kaidah bahasa Indonesia baku
sehingga mereka tidak menggunakannya secara benar dan baik atau mereka
tahu kaidah bahasa Indonesia baku, tetapi mereka sengaja tidak mengguna-
kannya. Fenomena seperti ini perlu diatasi dengan segera. Sehubungan dengan
ini, penelitian “Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Tesis Mahasiswa S-
2 Universitas Hasanuddin” kiranya perlu dilakukan.

Mengingat luasnya bidang pembakuan bahasa Indonesia, maka tidak
mungkin akan dibahas secara menyeluruh. Karena itu, penelitian ini hanya
akan mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakcermatan pemakaian kosakata dan
ketidakgramatikalan pemakaian kalimat sebelum menampilkan penggunaan.
yang benar. Penelitian ini diharapkan dapat: (i) memberikan sumbangan
pikiran kepada para pendidik untuk menyikapi persoalan kebahasaan pada
umumnya dan khususnya penggunaan kosakata dan tata bahasa dalam pe-
nulisan laporan ilmiah, seperti penulisan tesis bagi mahasiswa S-2, (2) me-
ningkatkan kesadaran para pembaca dan penulis lainnya untuk menghasilkan
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat tampil dengan
bahasa yang baik dan benar, dan (3) sebagai bahan masukan penelitian se-
lanjutnya bagi yang ingin mengkaji lebih dalam penggunaan bahasa Indonesia
baku.

1.  LANDASAN TEORETIKAL
Penelitian ini menggunakan teori linguistik terapan, yang berkaitan dengan
pengembangan dan pembinaan bahasa, yaitu pembakuan bahasa Indonesia.
Dalam laporan Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975 dikemukakan
bahwa tujuan pembakuan bahasa ialah “….agar tercapai pemakaian bahasa
yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasinya; dalam hubungan ini
perlu ditetapkan kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang
ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan” (Halim 1976:19). Untuk
menindaklanjuti pembakuan bahasa Indonesia dilakukan tiga langkah, yaitu:
(1) kodifikasi atau pencatatan kaidah melalui inventarisasi, (2) elaborasi atau
penyebarluasan hasil kodifikasi, dan (3) implementasi atau pelaksanaan hasil
usaha kodifikasi dan elaborasi.

Selanjutnya Halim menjelaskan bahwa bahasa baku adalah ragam
bahasa yang dilembagakan dan diakui sebagian warga pemakainya sebagai
ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya.
Sejalan dengan itu, Badudu (1988:32) menjelaskan bahwa bahasa baku itu
ialah bahasa yang digunakan oleh pimpinan masyarakat yang bersangkutan,
sekurang-kurangnya didukung dengan pernyataan. Lihat pula Kridalaksana
(1993:21) dan Ditmar dalam Chaer dan Agustina (1995:252). Jadi, bahasa
Indonesia baku adalah salah satu dari variasi bahasa Indonesia yang  ada,
bahasa yang baik dan benar. Artinya, pemakaian ragam bahasa yang serasi
dengan sasarannya dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang
betul Moeliono (1988:19-20). Kaidah bahasa baku itu dapat ditandai oleh
beberapa ciri, yaitu ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum, yaitu
ditandai oleh stabilitas yang luwes dan intelektualisasi Mathesius dan
Havranek dalam Kridalaksana (1980:31). Adapun ciri-ciri khusus bahasa
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Indonesia baku adalah: (1) menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal
dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah, (2) menggunakan ejaan
menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
(EYD), (3) menggunakan istilah menurut Pedoman Umum Pembentukan
Istilah Bahasa Indonesia, (4) menggunakan kosakata menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, dan (5) menggunakan tata bahasa menurut Buku Tata
Bahasa Baku Bahasa Indonesia.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisis leksikal
(kosakata) dan analisis gramatikal (tata bahasa). Kosakata atau leksikon,
adalah komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan
pemakaian kata dalam bahasa (Kridalaksana, 1993:127). Selanjutnya, Ali
(1995:527) menjelaskan pula bahwa leksikon adalah kosakata; perbendaharaan
kata; atau daftar kata yang didesain seperti kamus, tetapi dengan penjelasan
yang singkat dan praktis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kosakata
bahasa Indonesia, adalah yang mencakupi kata-kata yang termuat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan kata merupakan salah satu unsur
bahasa yang sangat penting dalam penulisan sebuah laporan ilmiah, seperti
penulisan tesis bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan program magister (S-
2) Penggunaan kosakata yang akan diteliti, yaitu  dalam hal: (i) ketidak-
tepatan, (ii) ketidakhematan, (iii) ketidaklaziman, dan (iv) ketidakbakuan
(Lihat Arifin (1994:67-700)).

Tata bahasa adalah seperangkat sarana yang memerikan pemakaian
bahasa, baik keteraturannya maupun penyimpangan dari keteraturannya itu
(Moeliono, 1985:102). Pengertian ini sejalan dengan Robins (1992:218) dan
Kridalaksana (1993:66). Selanjutnya, Robins  membagi gramatika menjadi
morfologi dan sintaksis, dibedakan dari fonologi. Lihat Gleason (1986: 11),
Verhaar (1999:9,12), serta Fromkin dan Rodman (1983:15). Morfologi ialah
ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bentuk atau struktur
kata dan pengaruh perubahan-perubahan bentuk terhadap jenis kata dan makna
kata Yasin (1987:20). Lihat pula Kridalaksana (1993:12) dan Verhaar
(1992:52), sedangkan sintaksis, adalah studi penghimpunan dan tautan timbal
balik antara kata-kata, frase-frase, klausa-klausa dalam kalimat (Alwasilah,
1986:105). Sejalan dengan itu, Pateda (1988:85) menjelaskan secara
etimologis, yaitu menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok
kata atau kalimat. Lihat pula Ramlan (1986;21) dan Razak (1988:65-69).

Pengertian kadar kebakuan yaitu kadar, adalah ukuran untuk me-
nentukan suatu warna; nilai, harga, taraf atau tingkatan atau jumlah hasil
pengukuran dalam persentase mengenai gejala tertentu yang terdapat pada
populasi tertentu dalam keadaan dan jangka waktu tertentu (Ali, 1995:428),
sedangkan baku (kebakuan) atau standar, adalah tolok ukur yang berlaku
untuk kuantitas atau kualitas dan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan
(Ali, 1995:82). Jadi kadar kebakuan, adalah jumlah hasil pengukuran dalam
persentase baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif terhadap peng-
gunaan bahasa Indonesia baku dalam tesis mahasiswa S-2 Unhas.
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2.  METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif sehingga peneliti
akan mendeskripsikan ketidakcermatan kosakata dan ktidakgramatikalan tata
bahasa secara mendalam sesuai permasalahan yang sudah dirumuskan. Se-
lanjutnya rancangan penelitian ini dilakukan secara alamiah. Artinya, sasaran
penelitian dideskripsikan sebagaimana adanya dan disertai perlakuan, peng-
ukuran, atau perhitungan untuk mengetahui atau menunjukkan kadar kebakuan
penggunaan bahasa Indonesia baku dalam tesis mahasiswa S-2 Unhas.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Program Pasca-
sarjana Universitas Hasanuddin. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa Universitas Hasanuddin dianggap memiliki dokumen
yang representatif sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan
keabsahannya. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan terhitung mulai Juni
sampai dengan November 2005.

Populasi penelitian  adalah kalimat-kalimat bahasa Indonesia dalam
922 tesis mahasiswa S-2 program nonkebahasaan Program Pascasarjana
Universitas  Hasanuddin, yang disusun pada tahun 2003 oleh 19 program studi.
Berdasarkan pertimbangan waktu, dana, karakteristik populasi, dan tenaga
dipilih dan ditetapkan sampel 38 buah tesis dengan jumlah kalimat 1617 buah.
Jumlah tesis yang terpilih dari  setiap program studi masing-masing diambil
dua buah tesis. Penarikan sampel secara purporsif, yaitu mengambil secara
sengaja kalimat atau data yang banyak berhubungan dengan tujuan penelitian.
Penarikan sampel seperti ini dilakukan, karena populasi penelitian sifatnya
homogen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pustaka
dan metode simak melalui teknik catat. Teknik catat dilakukan karena data
yang dibutuhkan diperoleh dari tesis atau pustaka. Data yang diperlukan dan
menjadi materi analisis dicatat melalui sistem pengartuan. Selanjutnya, proses
analisis data dilakukan dengan memilih sebanyak 1617 buah, yang terdapat
dalam bab pendahuluan dari 38 buah tesis yang terpilih itu. Jumlah ketidak-
cermatan dan ketidakgramatikalan akan dihitung dengan menggunakan teknik
tabulasi, yaitu mengelompokkannya ke dalam setiap bidang/aspek, kemudian
menghitung dan menjumlahkan secara keseluruhan dan menetapkan per-
sentasenya (Singarimbun, 1989:248). Analisis kuantitatif digunakan untuk
menghitung jumlah data/total kalimat yang dianalisis, yaitu jumlah ketidak-
cermatan dan jumlah ketakgramatikalan dari setiap bidang/aspek. Dengan cara
tersebut akan diketahui persentase kadar kebakuannya. Persentase kadar  atau
menghitung dengan cara seperti berikut:

PK =          x 100% (Syafe’ie, 1984:125)
Keterangan :
PK  = Persentase Kadar Kebakuan
Σ K = Jumlah kalimat baku
Σ T = Total kalimat dalam Tesis
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Untuk mengetahui kadar kebakuan secara kuantitatif dan secara
kualitatif, yaitu dengan menggunakan penghitungan Nilai dan Kriteria, sebagai
berikut:

Nilai Kriteria
91% ≤ sangat tinggi
81% - 90% tinggi
71% - 80% sedang
61% - 70% rendah
         ≤60% sangat rendah (Suciati, 2001:17)

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data dari 1617 kalimat  yang telah  dianalisis, hasilnya diperoleh
ketidakbakuan sebanyak 461 kalimat, baik dalam bidang kosakata maupun tata
bahasa. Karena keterbatasan ruang atau halaman dalam jurnal ini, maka kali-
mat tidak baku yang ditampilkan hanya 24 buah dan dianalisis secara singkat.
3.1  Ketidakcermatan penggunaan kosakata
Dalam bidang ini akan dibicarakan tentang (a) ketidaktepatan, (b) ketidak-
hematan, (c) ketidaklaziman, dan (d) ketidakbakuan.
3.1.1  Ketidaktepatan
Terjadi ketidakcermatan menggunakan kata-kata dalam kalimat, seperti terlihat
dalam contoh-contoh berikut:

(1) Hasil penelitian ini dapat memberikan bantuan kepada dunia ilmu
pengetahuan (Dt, APB : 01/10/001).

(2) Manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi dalam pengelolaan
limbah rumah sakit di masa mendatang. (Dt, TSP : 02/05/247)

(3) Hal ini menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam meningkatkan
partisipasinya dalam operasi dan pemeliharaan drainase di Kota
Pinrang (Dt, MPK : 02/06/250).

Penggunaan kata-kata yang tidak tepat seperti dalam kalimat (1-3) seyogyanya
diubah. Dalam kalimat (1) kata bantuan diubah menjadi masukan; dalam
kalimat (2) preposisi di diubah menjadi pada; dan dalam kalimat (3) konjungsi
dalam diubah menjadi untuk, sehingga (1-3) menjadi (4-6) berikut ini:

(4) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada  dunia  ilmu
pengetahuan.

(5) Manfaat  penelitian  ini sebagi bahan informasi dalam pengelolaan
limbah rumah sakit pada masa mendatang.

(6) Hal ini menjadi bahan masukan bagi masyarakat untuk meningkatkan
partisipasinya dalam operasi dan pemeliharaan drainase di Kota
Pinrang.
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3.1.2  Ketidakhematan
Ketidakcermatan berkaitan dengan penggunaan kata-kata yang tidak hemat
atau berlebih-lebihan (gejala pleonasme) atau penggunaan kata bilangan,
seperti terlihat dalam contoh-contoh berikut:

(7) Nilai ujian akhir nasional (UAN) dilaksanakan mulai dari SD sampai
dengan SLTA (Dt, ADP : 01/01/055).

(8) Saat ini limbah pabrik pengolahan kepiting umumnya dibuat demi
untuk campuran makanan ternak, pupuk, dan pakan (Dt, IIK :
01/01/049).

(9) Persepsi para pemimpin-pemimpin menganggap kondisi kinerja
karyawan sangat rendah (Dt, MSM : 01/07/066).

Penggunaan kata-kata yang tidak hemat, seperti dalam kalimat (7-9)
seyogyanya  diubah. Dalam kalimat (7) mulai dari diubah menjadi mulai atau
dari. Begitu pula kalimat (8) demi untuk diubah menjadi untuk atau lesap (O),
dan dalam kalimat (9) para pemimpin-pemimpin diubah menjadi para
pemimpin atau pemimpin-pemimpin. Perbaikan kalimat (7-9) dapat dilihat
dalam contoh (10-12) berikut:

(10) Nilai ujian akhir nasional (UAN) dilaksanakan mulai SD sampai
dengan SLTA.
Nilai ujian akhir nasional (UAN) dilaksanakan dari SD sampai dengan
SLTA.

(11) Saat ini limbah pabrik pengolahan kepiting umumnya dibuat untuk
campuran makanan ternak, pupuk, dan pakan.
Saat ini limbah pabrik pengolahan kepiting umumnya dibuat O
campuran makanan ternak, pupuk, dan pakan.

(12) Persepsi pemimpin-pemimpin menganggap kondisi kinerja karyawan
sangat rendah.
Persepsi para pemimpin menganggap kondisi kinerja karyawan sangat
rendah.

3.1.3  Ketidaklaziman
Hal ini terjadi karena penggunaan kata-kata yang tidak lazim, seperti terlihat
dalam contoh-contoh berikut:

(13) Perhitungan reward tabungan nasabah juga memiliki dasar yang
berbeda antara bank konvensional dan bank syariah (Dt, ESD :
01/03/087).

(14) Indikasi tersebut menimbulkan issue tentang desparitas pidana dalam
putusan peradilan (Dt, IHK : 02/05/089).

(15) Pelaksanaan pembangunan daerah perlu dibuatkan jadual oleh  pe-
laksana untuk memperlancar pelaksanaannya (Dt, MKL 01/03/283).

Penggunaan kata-kata yang tidak lazim, seperti dalam kalimat (13-15)
seyogyanya diubah. Dalam kalimat (13) reward diubah menjadi hadiah;
dalam kalimat (8) issue diubah menjadi masalah; dan dalam kalimat (9) jadual
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diubah menjadi jadwal. Perbaikan kalimat (13-15) dapat dilihat dalam contoh
(16-18) berikut:

(16) Perhitungan hadiah tabungan nasabah juga memiliki dasar yang
berbeda dengan bank konvensional dan bank syariah.

(17) Indikasi tersebut menimbulkan masalah tentang desparitas pidana
dalam putusan peradilan.

(18) Pelaksanaan pembangunan daerah perlu dibuatkan jadwal oleh
pelaksana untuk memperlancar pelaksanaannya.

3.1.4  Ketidakbakuan
Hal ini terjadi karena penggunaan kata-kata yang tidak baku, baik dari  kata-
kata asing yang telah diserap atau kata-kata asli, seperti yang terlihat dalam
contoh-contoh berikut:

(19) Pada tahun 1993 ekspor migas Propinsi Kalimantan Timur senilai
2.620.383 ribu US dolar (Dt, EPP : 01/03/094).

(20) Bungka Toddo merupakan sistim penangkapan ikan dengan bantuan
gulma air yang mengapung (Dt, SSP 01/01/101).

(21) Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mulai nampak, yaitu ditandai
dengan mengalirnya arus modal, teknologi, dan tenaga terampil ke
Kawasan Timur Indonesia (Dt, AGB : 02/01/260).

Penggunaan kata-kata yang tidak baku, baik yang berasal dari kata-kata asing
atau kata-kata asli, seperti dalam kalimat (19-21) seyogyanya diubah. Dalam
kalimat (10) Propinsi diubah menjadi Provinsi; dalam kalimat (11) sistim
diubah menjadi sistem; dan dalam kalimat (12) nampak diubah menjadi
tampak. Perbaikan kalimat (19-21) dapat dilihat dalam contoh (22-24) berikut:

(22) Pada tahun 1993 ekspor migas Provinsi Kalimantan Timur senilai
2.620.383 ribu US dolar.

(23) Bungka Toddo merupakan sistem penangkapan ikan dengan bantuan
gulma air yang mengapung.

(24) Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mulai tampak, yaitu ditandai
dengan mengalirnya arus modal, teknologi, dan tenaga terampil ke
Kawasan Timur Indonesia.

3.2  Ketidakgramatikalan penggunaan tata bahasa
Dalam bidang ini akan dibicarakan tentang ketidakgramatikalan bentuk kata,
susunan kalimat, dan kalimat efektif.

3.2.1  Bentuk kata
Ketidakgramatikalan bentuk kata yang ditemukan terutama berkaitan dengan
penggunaan imbuhan, preposisi, dan kata serapan, seperti terlihat dalam
contoh-contoh berikut:
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(25) Pengelolaan budidaya kepiting ini dihasilkan limbah berupa cengkang
yang sangat mengganggu lingkungan (Dt, IKK : 01/01/109).

(26) Disentralisasi diberbagai bidang akan berpengaruh positif bagi
kehidupan bangsa dan bernegara (Dt, MKD : 01/01/125).

(27) Hal ini dapat dilihat dari produktifitas dan efektivitas pelaksanaan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Dt, PPW : 01/07/136).

(28) Salah satu hipotesa yang dikemukakan oleh peneliti adalah diduga
kandungan air dan pH mempengaruhi kandungan KIO3 (Dt, IIK :
02/05/140).

Penggunaan imbuhan, preposisi, dan kata serapan, seperti dalam kalimat (25-
28) seyogyanya diubah. Dalam kalimat (25) dihasilkan diubah menjadi
menghasilkan; dalam kalimat (26) diberbagai diubah menjadi di berbagai;
dalam kalimat (27) produktifitas diubah menjadi produktivitas; dan dalam
kalimat (28) hipotesa diubah menjadi hipotesis. Perbaikan kalimat (25-28)
dapat dilihat dalam contoh (29-32) berikut:

(29) Pengelolaan budidaya kepiting ini menghasilkan limbah berupa
cengkang yang sangat mengganggu lingkungan.

(30) Disentralisasi di berbagai bidang akan berpengaruh positif bagi
kehidupan bangsa dan bernegara.

(31) Hal ini dapat dilihat dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

(32) Salah satu hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti adalah diduga
kandungan air dan pH mempengaruhi kandungan KIO3.

3.2.2  Susunan kalimat
Ketidakgramatikalan susunan kalimat yang ditemukan berkaitan dengan fungsi
sintaksis (subjek, predikat, dan objek) dan susunan urutan/pola frasa verbal
(aspek+agen+verbal) yang tidak mengikuti kaidah, seperti terlihat dalam
contoh-contoh berikut:

(33) Informasi tentang adanya peningkatan kepala keluarga di Pulau
Lae-lae (Dt, TSP: 01/04/151).

(34) Pendekatan Sumber Daya Manusia dalam pemerataan pendapatan
(Dt, MSM : 01/03/156).

(35) Dalam suatu organisasi akan pengurusnya tentukan tersedianya
sejumlah biaya yang memadai (Dt, MKD : 01/06/174).

(36) Akan pemerintah jadikan mobilitas penduduk pada masa mendatang
sebagai fenomena yang menarik dengan perbedaan pertumbuhan
ekonomi antarnegara (Dt, MSM : 01/04/176).

Penggunaan fungsi sintaksis seperti dalam kalimat (33-36) tidak mengikuti
kaidah baku. Dalam kalimat (33) perlu ditambahkan predikat (P) dan objek
(O), yaitu sudah diketahui dan masyarakat; dalam kalimat (34) perlu
ditambahkan telah membawa dan hasil. Selanjutnya, dalam kalimat (35-36)
terjadi ketidakgramatikalan karena susunan kalimatnya adalah aspek+
agen+verbal. Oleh karena itu, pola dalam kedua kalimat tersebut perlu dibuah
menjadi agen+aspek+verbal. Perbaikan kalimat (33-36) dapat dilihat dalam
contoh (37-40) berikut:
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(37) Informasi tentang adanya peningkatan kepala keluarga sudah di-
ketahui oleh masyarakat di Pulau Lae-lae.

(38) Pendekatan Sumber Daya Manusia telah membawa hasil dalam pe-
merataan pendapatan.

(39) Dalam suatu organisasi pengurusnya akan menentukan  tersedianya
sejumlah biaya yang memadai.

(40) Pemerintah akan menjadikan mobilitas penduduk pada masa
mendatang sebagai fenomena yang menarik dengan perbedaan per-
tumbuhan ekonomi antar negara.

3.2.3  Kalimat efektif
Ketidakgramatikalan kalimat efektif terutama disebabkan oleh ketidak-
paralelan, ketidaksepadanan dan ketidaksatuan, ketidaktegasan, dan ketidak-
variasian, seperti terlihat dalam contoh-contoh berikut:

(41) Ekspor dapat menyebabkan penggunaan sumber-sumber domestik,
memperluas pasar, dan peningkatan kapasitas yang efisien (Dt, EPP :
01/02/182).

(42) Dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah mengungkapkan penyelenggaraan otonomi daerah
pada masa lampau (Dt, MKD : 01/01/200).

(43) Rancangan kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil
dengan istilah anak angkat didasarkan pada filosofi kekeluargaan (Dt,
IHK : 01/03/212).

(44) Digunakan karbon aktif untuk menghilangkan logam berat seperti
kadmium dan timbal (Dt, PLH : 01/02/232).

Ketidakparalelan dalam kalimat (41) dapat diperbaiki dengan mengganti kata
memperluas (verba) menjadi perluasan (nomina). Ketidaksepadanan dan
ketidaksatuan dalam kalimat (42) dapat diperbaiki dengan melesapkan
preposisi dalam. Ketidaktegasan dalam kalimat (43) dapat diperbaiki dengan
memindahkan frasa istilah anak angkat ke awal kalimat. Ketidakvariasian
dalam kalimat (44) dapat diperbaiki dengan memindahkan predikat Digunakan
di belakang subjek. Perbaikan kalimat (41-44) dapat dilihat dalam contoh (45-
48) berikut:

(45) Ekspor dapat menyebabkan penggunaan sumber-sumber domestik,
perluasan pasar, dan peningkatan kapasitas yang efisien.

(46) Penjelasan undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah mengungkapkan penyelenggaraan otonomi daerah pada masa
lampau.

(47) Istilah anak angkat yang didasarkan pada filosofi kekeluargaan adalah
pencanangan kemitraan antara pengusaha besar degan pengusaha kecil.

(48) Karbon aktif digunakan untuk menghilangkan logam berat seperti
kadmium dan timbal.

3.3  Kadar Kebakuan Penggunaan Bahasa Indonesia
Kalimat yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 1617.  Dari jumlah ini,
terdapat 461 kalimat yang tidak baku, sehingga kalimat baku berjumalh 1156.
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Untuk mengetahui persentase kadar kebakuan penggunaan bahasa Indonesia
secara kuantitatif digunakan cara perhitungan seperti berikut:

Persentase Kadar Kebakuan = (Jumlah kalimat baku / Total kalimat) x 100%
atau dengan rumus berikut:

PK = (å K / å T)  x 100 %
PK = Persentase Kebakuan
Σ K = Jumlah kalimat baku
Σ T = Total kalimat dalam tesis
Jadi persentase kadar kebakuan adalah
PK = (å K / å T) x 100 %  = (1156 / 1617) x 100 %  =  71,49 %

Berdasarkan hasil analisis, kadar kebakuan secara kuantitatif adalah 71,49%.
Persentasi ini berada pada rentang nilai 71 % - 80 % atau secara kualitatif
berada pada kriteria sedang, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kadar Kebakuan Penggunaan Bahasa Indonesia
secara Kuantitatif dan Kualitatif

No. Nilai Kriteria Keterangan
1. 90%£ Sangat tinggi
2. 81% - 90% Tinggi
3. 71% - 80% Sedang Kadar kebakuan dalam tesis S-2
4. 61% - 70% Rendah
5. £60% Sangat rendah

4.  SIMPULAN DAN SARAN

4.1  Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian 3, penulis ingin mengemuka-
kan simpulan berikut:

(i) Dalam hal penggunaan kosakata dalam tesis mahasiswa S-2 Unhas
ditemukan ketidakcermatan pada 255 kalimat, yang meliputi ketidak-
tepatan, ketidakhematan, ketidaklaziman, dan ketidakbakuan. Di
samping itu, juga ditemukan ketidakgramatikalan  bentuk kata, susun-
an kalimat, dan kalimat efektif pada 206 kalimat. Jadi, secara
keseluruhan penggunaan kalimat tidak baku adalah 255 + 206 = 461
atau  kadar ketidakbakuan adalah (461 / 1617) x  100% = 28,51%.

(ii) Data atau jumlah kalimat yang dianalisis sebanyak 1617 buah (100%),
sedangkan jumlah penggunaan bahasa Indonsia yang tidak baku
sebanyak 461 (28,51 %). Dengan demikian, jumlah kalimat baku
dalam tesis S-2 ada 1156 buah. Persentase kadar kebakuan
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menunjukkan (1156 / 1617) × 100 % = 71,49%, atau dengan penilaian
kualitatif menunjukkan kriteria sedang.

4.2.  Saran

(i) Mahasiswa dalam menulis karya ilmiah harus menggunakan kaidah
bahasa Indonesia baku, yaitu kaidah yang meliputi kosakata, tata ba-
hasa, istilah, dan ejaan.

(ii) Para pengajar hendaknya menyajikan materi perkuliahan yang dapat
membantu mahasiswa dalam memeroleh keterampilan berbahasa
Indonesia tulis.

(iii) Penyajian mata kuliah bahasa Indonesia pada kelas matrikulasi PPs
Unhas hendaknya dipertahankan dan diorientasikan pada pemerolehan
keterampilan penggunaan bahasa Indonesia baku.
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