JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
HUBUNGAN PENGUASAAN EJAAN YANG DISEMPURNAKAN TERHADAP
KEMAMPUAN MENULIS ARTIKEL OLEH SISWA KELAS IX
SMP NEGERI 5 BILAH BARAT
T.P 2020/2021
Oleh :
Vina Merina Br Sianipar,S.Pd.,M.Pd.
FKIP/ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UHN Medan
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penguasaan Ejaan Yang
Disempurnakan Terhadap Kemampuan Menulis Artikel oleh siswa kelas IX SMP Negeri 5
Bilah Barat T.P 2020/2021. Populasi dalam penelitian ini adalah 119 dan sampel dalam
penelitian ini sebanyak 30 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode korelasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian untuk mengetahui
hubungan penguasaan “Ejaan Yang Disempurnakan” dan data kemampuan menulis
artikel. Instrument yang digunakan adalah pilihan berganda dalam pengumpulan data
penguasaan Ejaan Yang Disempurnakan dan penugasan adalah data kemampuan
menulis artikel.Berdasarkan uji product moment pada taraf 5% dan diperoleh rt= 0,361
karena rh= 0,816 (rh > rt). maka, Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti terdapat
hubungan positif dan signifikan antara penguasaan EYD terhadap kemampuan menulis
artikel siswa kelas IX SMP Negeri 5 Bilah Barat T.P 2020/2021.
Kata Kunci : EYD, Menulis Artikel, Siswa
Abstract
The purpose of this study is to find the connection between mastering the official
Indonesian spelling system with the capability of students from class IX Negeri 5 Bilah
Barat T.P 2020/2021 Junior High School to write articles. The population in this research
was 119 and the sampel in this research was 30 people. The method that this study use
is the correlation method which is suitable with the purpose of this study in finding out
the connection between mastering the official Indonesian spelling system with the
students capability to write articles. The instrumets that this study use are multiple
choices for gaining the data of mastering the official Indonesian spelling system and
assignment for gaining the data of the students capability to write articles. Based on the
product moment table around 5% and the result shows rt = 0,361 and since rh = 0,816
(rh > rt). the Ho is rejected and Ha is accepted. This study shows that there is a positive
and significant connection between mastering the official Indonesian spelling system
with the capability of writing articles of students from class IX Negeri 5 Bilah Barat Junior
High School T.P 2020/2021.
Keywoard : EYD, Written Article, Students
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1. PENDAHULUAN
Pendidikan memiliki banyak hal yang
mempengaruhi
berhasil
tidaknya
pendidikan tersebut, salah satunya
adalah proses belajar mengajar. Selama
ini, salah satu yang dihadapi oleh
pendidikan kita adalah lemahnya proses
pembelajaran.
Sebagian
besar
pendekatan pendidikan di sekolahsekolah saat ini berpusat pada guru. Jika
ditinjau lebih jauh pada pendekatan
tersebut,
siswa
lebih
banyak
mendengar, menghapal bahan-bahan
yang diberikan oleh guru, dan
mengulangnya pada waktu ujian. Hal
inilah yang mengakibatkan siswa tidak
aktif dalam proses pembelajaran.
Proses pembelajran yang seperti inilah
terkadang kurang
memperhatikan
perbedaan kemampuan antar siswa.
Inilah yang mengakibatkan guru
menuntut agar siswa hanya menerima
semua materi yang disampaikan dan
berhasil
dalam
ujian
tanpa
memperhatikan sisi lain kebutuhan
siswa.
Pendidikan merupakan dasar utama
menuju jenjang pendidikan yang lebih
tinggi, sebab di dalam pendidikan dasar
terdapat
pengembangan
kognitif,
afektif dan psikomotorik. Pendidikan
juga dibutuhkan proses pembelajaran
yang
dapat
mengembangankan
kemampuan siswa, baik dari metode,
model dalam pembelajaran. Akan
tetapi,
zaman
sekarang
proses
pembelajaran lemah sehingga kurang
mendorong kemampuan berpikir siswa.
Selain itu, siswa juga kurang memiliki
keberanian
dalam
berkomunikasi
dengan guru bidang studi di luar jam
pembelajaran dalam menanyakan tugas
yang diberikan guru. Hal ini tidak hanya
luar jam pembelajaran saja, tetapi
dalam pemebelajaran juga siswa kurang
memiliki keberanian.

Kemampuan seorang guru
dalam mengajar sangat diperlukan,
supaya
dapat
mengembangkan
kemampuan peserta didik. Kemampuan
guru sekarang dominan terhadap
menerangkan materi secara tidak
mendalam dan memberi tugas. Hal
inilah yang membuat siswa cenderung
jenuh di kelas, bahkan dalam
pembelajaran sederhana seperti “Ejaan
Yang Disempurnakan” guru kurang
memberi penjelasan secara mendalam.
Oleh karena itu, peserta didik kurang
memahami
EYD.
Padahal
dari
penguasaan EYD seseorang dapat
menulis kalimat dan menghasil sebuah
karya baik wacana maupun artikel.
Salah satu keterampilan berbahasa yang
menuntut daya pikir aktif adalah
keterampilan menulis. Menulis adalah
suatu bentuk berpikir, tetapi justru
berpikir bagi menulis tertentu dan bagi
waktu tertentu (Tarigan, 2005:22).
Namun, keterampilan menulis dianggap
sulit bagi siswa. Kurangnya minat yang
dimiliki siswa untuk keterampilan yang
satu
ini
dan
sulitnya
siswa
menungkapkan ide yang ada di dalam
pikirannya ke dalam bentuk tulisan
menjadi salah satu faktor keterampilan
menulis kurang diminati dan dianggap
sulit oleh siswa.
Dalam
pendidikan
keterampilan
berbahasa juga harus diperlajari seperti
menulis, membaca, berbicara, dan
menulis. Khususnya dalam menulis
peserta didik memiliki kemampuan
tinggi sebab sudah memiliki kata-kata
meskipun tidak secara mendalam.
Menulis dapat menuangkan semua ide
kita ke dalam sebuah tulisan salah
satunya artikel. Akan tetapi, sebelum
menulis artikel peserta didik harus
menguasai EYD agar dapat meletakkan
fungtuasi dengan tepat karena jika salah
meletakkan fungtuasi dapat membuat
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kalimat tidak koheren dan koherensi
sehingga artikel yang kita tulis tidak
dapat dimengerti.
Proses pembelajaran di dalam kelas
antara siswa dan guru harus saling
bekerja sama, agar suasana kelas dapat
kondusif. Guru juga harus mampu
memahami karakter masing-masing
siswa sehingga mengetahui apa
kemauan dari siswa tersebut.
Inilah yang melatar belakangi penulis
untuk melakukan penelitian lebih lanjut
tentang “ Hubungan Penguasaan Ejaan
Yang
Disempurnakan
Terhadap
Kemampuan Menulis Artikel Oleh Siswa
Kelas IX SMP Negeri 5 Bilah Barat T.P
2020/2021”.
2. LANDASAN TEORI
2.1 Hakikat Ejaan Yang
Disempurnakan
Ejaan Yang Disempurnakan diresmikan
oleh Bapak Presiden pemakaiannya
pada tanggal 16 Agustus 1972. Masa
peralihannya berlangsung 5 tahun.
Artinya dalam masa peralihan itu masih
dapat dipakai buku-buku yang dicetak
dalam ejaan lama di sekolah-sekolah.
Tetapi, bukan buku itu yang akan
dicetak ulang, haruslah dicetak dengan
ejaan baru (Badudu, 1979:91).
Ejaan Yang Disempurnakan disusun oleh
sebuah panitia yang ditunjuk oleh
pemerintah. Ejaan itu disusun bersamasama dengan panitia penyusun ejaan
dari Negara tetangga Malaysa. Oleh
sebab itu, ejaan yang kita gunakan di
Indonesia sekarang itulah pula ejaan
resmi yang digunakan di negara
Malaysia. Tujuannya jelas yaitu agar
buku yang di cetak di kedua Negara
dapat dibaca baik oleh rakyat Indonesia
maupun oleh rakyat Malaysia. Dengan
demikian, kedua belah pihak dapat
memetik keuntungan daripadanya.
Sampai sekarang ini kita masih

menemukan banyak kesalahan ejaan
dibuat orang dalam tulisan, seperti yang
kita lihat juga dalam surat-surat kabar
dan majalah, dan dalam banyak tulisan
yang lain yang dibuat orang. Itu
sebabnya perlu dibicarakan kesalahankesalahan ejaan yang masih banyak
dibuat orang itu.
Selain dari pada itu, dalam ejaan lama
huruf-huruf f, v, z, tidak ditetapkan
kedudukannya dengan jelas karena
huruf-huruf itu masih tetap dianggap
sebagai huruf-huruf asing yang hanya
digunakan untuk menuliskan kata-kata
asing.
Dalam
ejaan
yang
disempurnakan,
huruf-huruf
itu
dimasukkan dalam daftar abjad bahasa
Indonesia sebagai huruf-huruf yang
menuliskan kata-kata Indonesia ( yaitu
kata-kata pungut yang kita ambil dari
bahasa asing).
Mengenai huruf x dan q ditetapkan
bahwa kedua huruf itu dipakai juga
untuk khusus nama dan keperluan ilmu.
Misalnya, Al-Quran, Furqan, Xerxes,
Xenon. Dalam matematikan, dipakai
X=2Y; ditariklah garis dari titik p ke titik
q.
Ditetapkan pula bahwa apabila huruf x
itu terdapat pada posisi tengah dan
akhir kata maka huruf itu diganti
dengan ks, misalnya extra menjadi
ekstra, complex menjadi kompleks.
2.2 Jenis Artikel
Menurut
Bambang
(2006:10),
menyatakan bahwa ada 5 jenis artikel
yaitu :
a) Eksploratif
Artikel eksploratif adalah artikel
yang mengungkapkan fakta-fakta
berdasarkan kajian dari penulisnya.
Jenis artikel ini cocoknya untuk
menguraikan penemuan-penemuan
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baru, misalnya seseorang yang
menemukan Batu Akik di Sungai.

pemikiran berdasarkan informasi
atau wawasan penulisnya sebagai
bahan wacana atau diskursus
tentang topik itu bagi pembacanya.
Materinya tidak selalu harus
berdasarkan
pada
fakta-fakta
empirik (penelitian), boleh juga dari
hasil pengamatan atau perenungan
(refleksi). Pembahasan dan analisis
tidak perlu terlalu mendalam dan
rinci, namun logika serta sistematika
pemikiran harus tetap diperhatikan,
agar pembaca dapat menangkap
pesan sesuai dengan yang ingin
disampaikan.

b) Eksplanatif
Artikel eksplanatif adalah artikel
yang menerangkan sesuatu untuk
dapat
dipahami
pembacanya.
Misalnya Ketika Presiden Gus Dur
ingin membubarkan dekrit presiden.
Nah
disini,
penulis
artikel
menerangkan apa sih dekrit
president.
c) Deskriptif
Artikel deskriptif adalah artikel yang
menggambarkan
suatu
permasalahan yang terjadi di tengah
masyrakat,
sehingga
dapat
mengetahui apa yang sebenarnya
terjadi. Misalnya, ketika aparat
bentrok dengan mahasiswa dalam
peristiwa Semanggi di Jakarta.
d) Prediktif
Artikel prediktif adalah artikel yang
berisi perhitungan atau ramalan apa
yang bakal terjadi di kemudian hari
berdasarkan
perhitungan
penulisnya. Misalnya, ketika Bank
Indonesia memutuskan menaikan
suku bunga depositi, seorang
pengamat
ekonomi
akan
memperkirakan
kelak
orang
Indonesia
akan
menyimpan
depositonya ke luar negeri.
e) Preskriptif
Artikel preskriptif adalah artikel yang
memberikan
tuntunan
kepada
pembacanya
untuk
melakukan
sesuatu sehinga tidak mengalami
kekeliruan.
Sedangkan, menurut Disti (2013) ada
dua jenis artikel yaitu :
a) Artikel Populer
Tujuan menulis tulisan populer
sekadar memberikan sumbangan

b) Artikel Ilmiah
Tujuan menulis artikel ilmiah adalah
untuk mendiseminasikan pemikiran
kita ke khalayak akademik lebih luas
melalui media jurnal yang sesuai
dengan disiplin ilmunya baik lingkup
nasional
maupun
antarbangsa.
Artikel ilmiah selayaknya ditulis
berdasarkan
hasil
penelitian
lapangan
sehingga
memuat
informasi-informasi dan fakta-fakta
empirik yang akurat, mutakhir dan
komprehensif dengan metodologi
yang jelas. Laporan penelitian saja
tidak cukup, karena sering kali hanya
dibaca oleh pemberi dana dalam
lingkungan terbatas. Artikel ilmiah
dipaparkan secara singkat, rinci,
logis,
sistematis,
padat,
dan
komprehensif (namun tidak berteletele), dengan menggunakan bahasa
Indonesia yang sesuai dengan
“aturan main” yang berlaku di dunia
akademik. sehingga pembahasan
dan analisisnya dapat dipahami
dengan jelas dan tepat.
2.3 Syarat Artikel Layak Kirim
Dalam buku Kamaroesid (2009:70) yang
berjudul “Bimbingan Praktis Menulis
Karya Ilmiah” Sumadiria mengemukan
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beberapa syarat dalam mengirim artikel
yaitu :
a) Topik yang diangkat benar-benar
actual atau controversial.
b) Tesis yang diajukan orisinal serta
mengandung gagasan baru dan
segar.
c) Materi yang dibahas menyangkut
kepentingan yang sangat masyarakat
luas.
d) Topic atau pokok bahasan yang
dikupas diyakini tidak bertentangan
dengan aspek etis, yuridis, sosiologis,
dan ideologis.
e) Ditulis dalam bahasa baku yang
benar dan baik, serta mudah
dicerna.

1. Menggali ide. Ketika menemukan
ide, cobalah analisis masalah tema
tersebut.
2. Membuat kerangka tulisan secara
rinci.
Pastikan kerangka tulisan
berstruktur
pembukaan,
isi,
penutup.
3. Kumpulkan data dan refrensi (buku,
majalah, Koran, hasil penelian, dan
lainnya)
4. Mulailah menulis.
Editing. Editing diperlukan untuk
mengetahui apakah tulisan kita
sesuai
dengan
Ejaan
Yang
Disempurnakan dan layak-tidakkah
tulisan kita untuk dimuat di media
massa.

2.4 Cara Membuat Artikel

3. METODE PENELITIAN
Metode deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti keadaan, suatu objek,
suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran
ataupun
suatu
kelas
peristiwa
pada
masa
sekarang
(Arikunto,
2006:63).
Peneliti
menggunakan 25% dari jumlah populasi
119 siswa. Maka, sampel yang diteliti
sebanyak 29,73 siswa dan dibulatkan
menjadi 30 siswa. Sampel random
dilakukan dengan cara undian. Peneliti
menggunakan 32 gulungan kertas yang
sudah diberi nomor, kemudian peneliti
mengambil 8 kertas dari 4 kelas . Nomor
yang diambil peneliti dalam kertas
tersebut, maka itulah subjek yang akan
diteliti. Apabila subjek yang diteliti
terdapat 32 siswa, maka peneliti tetap
mengadakan
penelitian
dikelas
tersebut. Namun, subjek yang pilih
sudah ditentukan peneliti tersendiri

Menurut
Kamaroesid
(2009:69)
mengemukakan dua macam artikel
berdasarkan cara membuatnya yaitu :
1. Artikel yang murni merupakan
refleksi dan pendapat
dari
penulisnya, tanpa bantuan pustaka
atau refrensi khusus.
2. Artikel yang diracik penulisnya
dengan memakai bantuan pustaka
atau refrensi khusus yang dirasa
ada kaitannya dengan tema
artikelnya yang sedang digarap.
Jika seorang penulis mengutip dan
mempergunakan pustaka dan refrensi
dalam tulisnnya, maka penulisnya harus
mencantumkan sumbernya secara jelas,
sebagai
pertanggungjawaban
intelektual. Jika tidak mencantumkan
sumbernya secara jelas, penulis
tersebut bisa dituduh sebagai plagiator
atau penciplak dan bias dituntut telah
melanggar UU Hak Cipta. Sedangkan,
dalam buku Kuncoro (2009:70) yang
berjudul “ Mahir Menulis Kiat Jitu
Menulis Artikel, Kolom, dan Resensi
Buku” Hermanvarella mengemukakan
beberapa langkah menulis artikel yaitu :

4.

HASIL
DAN
PEMBAHASAN
PENELITIAN
Hipotesis pada penelitian ini adalah
adanya korelasi yang signifikan antara
penguasaan EYD dengan kemampuan
menulis artikel oleh siswa Kelas IX SMP
Negeri 5 Bilah Barat T.P 2020/2021.
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Tabel 1. Data Penguasaan EYD Terhadap Kemampuan Menulis Artikel
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28
29
30

2

X
60
47
85
93
60
65
65
73
70
55
55
70
70
86
55
40
73
65
67
60
73
65
85
67
90
75
86
60
86
60
∑X=2061

X
3600
2209
7225
8649
3600
4225
4225
5329
4900
3029
3029
4900
4900
7396
3029
1600
5329
4225
4489
3600
5329
4225
7225
4489
8100
5625
7396
3600
7329
3600
𝟐
∑𝑿 =146461

2

Y
80
60
85
95
80
76
70
80
80
60
60
80
80
80
70
60
80
80
80
60
80
80
85
80
95
80
90
60
90
60
∑Y=2296

Y
6400
3600
7225
8835
6400
5776
4900
6400
6400
3600
3600
6400
6400
6400
4900
3600
6400
6400
6400
3600
6400
6400
7225
6400
9025
6400
8100
3600
8100
3600
𝟐
∑𝒀 =179076

XY
4800
2820
7225
9025
4800
4940
4550
5840
5600
3300
3300
5600
5600
6880
3850
2400
5840
5200
5360
3600
5840
5200
7225
5360
8550
6000
7740
3600
7740
3600
∑XY=161195

Rumus yang digunakan untuk pengujian adalah rumus Product Moment dari pearson dari angka
kasar.

rxy 
rxy 
=

N  X

N  xy   x  y 

2



  X   N  Y 2   Y 
2

2



30.161195  ( 2061)(2296)

30(146461) - (2061) }30(179076)  (2296) 
2

2

4847730  4732056
( 4393830  4247721)(5372280  5271616
103794
=
127099,94
= 0,816
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Dari perhitungan koefisien korelasi
ternyata diperoleh harga rxy = 0.816.
Harga rtabel dengan N = 30 pada taraf
signifikasi 5% = 0,361. Ternyata harga r
yang diperoleh melalui perhitungan
lebih besar dari rt pada taraf signifikan
5%
(0,816>0,361).
Maka,
skor
penguasaan
reduplikasi
dengan
kemampuan
menulis
karangan
argumentasi adalah korelasi yang
signifikan.
Hipotesis pada penelitian ini adalah
adanya korelasi yang signifikan antara
penguasaan EYD terhadap kemampuan
menulis artikel siswa kelas IX SMP
Negeri 5 Bilah Barat T.P 2020/2021.
Dengan df sebesar 30 diperoleh harga
product moment pada taraf signifikasi
5% sebesar 0,361 karena r0 lebih besar
dari rt baik pada taraf signifikasi 5%
maka hipotesis diterima . Maka
terdapat korelasi yang signifikan antara
penguasaan
reduplikasi
dengan
kemampuan
menulis
karangan
argumentasi.
Pembahasan Hasil Penelitian
Populasi dalam penelitian ini berjumlah
orang siswa yang terdiri dari 1 ruangan.
Untuk menentukan sampel penelitian
peneliti menggunakan teknik Random.
Berdasarkan hasil uji korelasi ditemukan
bahwa penguasaan EYD terhadap
kemampuan menulis artikel memiliki
korelasi yang signifikan sebesar 0,816.
Harga rtabel dengan N = 30 pada taraf
signifikasi 5% = 0,361. Ternyata harga r
yang diperoleh melalui perhitungan
lebih besar dari rtpada taraf signifikasi
5%
(0,816>0,361).
Maka,
skor
penguasaan penguasaan EYD terhadap
kemampuan menulis artikel adalah
korelasi yang signifikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan
penelitian yang dilakukan maka dapat
disimpulkan
Hubungan
antara
penguasaan EYD terhadap kemampuan
menulis artikel siswa kelas IX SMP
Negeri 5 Bilah Barat T.P 2020/2021,
bersifat positif dan sangat signifikan
dengan koefisien korelasi sebesar 0,816.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat dikemukakan
oleh penulis terhadap guru, sebagai
berikut :
1. Guru mampu menyesuaikan materi
pelajaran terhadap situasi kelas.
2. Guru mampu memberi berbagai
sumber-sumber
belajar
dalam
proses belajar pembelajaran.
3. Meningkatkan pemahaman guru
terhadap
materi
pembelajaran
khusunya pada mata pelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia.
4. Guru lebih melatih siswa terhadap
pemahaman EYD dan menulis
artikel.
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