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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul “Ragam Bahasa Indonesia dalam Naskah 
Pidato Kenegaraan: Kajian terhadap Ejaan, Kata, dan Kalimat” bertujuan 
memperoleh gambaran mengenai ragam bahasa Indonesia dalam naskah pidato 
kenegaraan ditinjau dari penerapan ejaannya, bentukan katanya, dan penyusunan 
kalimatnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan naskah 
pidato kenegaraan yang terbit pada tahun 2007–2010. Secara umum, masalah 
yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah ragam bahasa Indonesia 
yang meliputi: penerapan ejaan, bentukan kata, dan penyusunan kalimat. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 
yang dikaji dan dianalisis adalah semua data yang sudah dikumpulkan dari sumber 
data terpilih. Pada metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode 
simak, teknik catat, dan teknik sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis peskriptif yaitu dengan pengambilan data tertulis dari naskah pidato 
kenegaraan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kriteria kaidah ejaan, kata, 
dan kalimat. 

Hasil penelitian dengan judul “Ragam Bahasa Indonesia dalam Naskah 
Pidato Kenegaraan: Kajian terhadap Ejaan, Kata, dan Kalimat” ditemukan adanya 
ketidaksesuaian dalam ragam bahasa Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut 
meliputi: ketidaksesuaian bentukan ejaan (penulisan pungtuasi, huruf, dan kata); 
kata (pemilihan kata, pemakaian kata baku, pemakaian kata berpasangan, 
ungkapan idiomatik, dan pengaruh struktur bahasa asing); serta kalimat 
(kepaduan, keparalelan, kehematan, penggunaan konjungsi yang tidak tepat, 
kalimat terpenggal, dan kalimat kontaminasi) dalam naskah pidato kenegaraan. 

Berdasarkan penelitian ragam bahasa Indonesia dalam naskah pidato 
kenegaraan yang terbit pada tahun 2007–2010, hasil penelitian memperlihatkan 
adanya ketidaksesuaian penggunaan bahasa Indonesia pada tataran kaidah ejaan, 
kata, dan kalimat. 
 

Kata kunci: kaidah, ejaan, kata, kalimat, dan naskah pidato kenegaraan. 
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