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ABSTRACT 

This research intent to know indonesian purpose (selection suitability says, effective 
sentence, EYD, and paragraph) in colleges student scientific opus. This research utilize 
kualitatifs method. Observational object is scientific opus that as paper of UPN college student 
ItVeteran" East java 
Observational population is college student that turn over paper on month of January and 
February 2007, observational sample to be taken at random as much 30 papers. UPN'S college 
student "Veteran" East java. analisis's result data points out that 60 % indonesian purpose in 
college student paper is right, meanwhile 40% point out that indonesian purpose not true. 
Key word: selection suitability says, eifoctive sentence, EYD, and paragraph 

INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia (kesesuaian 
pilihan kata, kalimat efektif, EYD, dan alinea) dalam karya ilmiah mahasiswa. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian adalah karya ilmiah yang berupa skripsi 
mahasiswa UPN "Veteran"; Jawa Timur 
Populasi penelitian adalah mahasiswa yang menyerahkan skripsi pada bulan Januari dan 
Pebruari 2007, sampel penelitian di<\mbil secara acak sebanyak 30 skripsi. mahasiswa UPN 
"Veteran" Jawa Timur. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 60 % penggunaan bahasa Indonesia 
dalam skripsi mahasiswa adalah benar, sedangkan 40% menunjukkan bahwa penggunaan 
bahasa Indonesia tidak benar. 
Kata lunci: kesesuaian pilihan kata, kalimat efektif, EYD, dan alinea 

PENDAHULUAN 

Banyak mahasiswa yang kurang 
memahami akan pentingnya ejaan dalam 
penulisan skripsi. hal 1m dapat 
mengakibatkan kurang jelasanya makna 
kalimat yang disusurt. oleh sebab itu,· 
diperlukan kecennatan , ketelitian dalam 
berbahasa indonesia tennasuk dalam hal ini 
ejaan. 

Penelitian tentang penggunaan bahasa 
indonesia dalam karya ilmiah mahasiswa 
menitik beratkan pada penyusunan 
kalimatnya, pemakaia: .. ··jiksinya, pemakaian 
ejaannya , dan penyusunan alineanya. pada, 
penyusunan kalimatnya, penulis harus pandai 
membentuk talimat efektif. kalimat yang 

memberi kejelasan maksud dan tujuan. dalam 
pemakaian diksinya yang harus dioperhatikan 
antara lain: ketepatan dan kesesuaian dalam 
memilih kata. pemakaian ejaan dalam 
penulisan karya ilmiah haruslah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. penyusunan 
alinea dalam. karya ilmiah hendaknya 
memperhatikan persyaratan dan struktur 
alinea. 

Dalam penyusunan kalimatnya 
hendaknya tidak hanya mementingkan segi 
komunikatif saja, tetapi juga standart sebuah 
kalimat yang baik. kalau hanya 
mementingkan segi komunikatif , orang 
cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku dalam berbahasa. jadi, 
hendaknya kalimat disusun selain 












