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ABSTRAK

KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN PADA SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2014 DAN

IMPLIKASINYA PADA PENGAJARAN MATA KULIAH UMUM
BAHASA INDONESIA

Oleh

Nadya Arizona

Kesalahan penggunaan ejaan merupakan kesalahan yang sering terjadi pada
tulisan suatu karya ilmiah. Kesalahan penggunaan ejaan yang dimaksud
sebagaimana terdapat pada skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Lampung tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kesalahan
penggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa dan implikasinya pada pengajaran mata
kuliah umum Bahasa Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian deskriptif kualitatif.
Sumber data pada penelitian adalah skripsi mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Lampung tahun 2014 yang berjumlah 10 skripsi dari lima jurusan
jenjang sarjana. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
dokumentasi, yakni dengan mengambil tiga halaman pada setiap bab dari tiap
skripsi. Jika dalam bab tertentu terdapat kurang dari tiga halaman maka bab
tersebut diambil seluruhnya. Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis
kesalahan berbahasa, yakni taksonomi siasat permukaan dan taksonomi efek
komunikatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada skripsi mahasiswa terdapat kesalahan
penggunaan ejaan dalam pemakaian huruf (huruf kapital dan huruf miring),
penulisan kata (gabungan kata, kata depan di, ke dan dari, singkatan dan
akronim, angka dan bilangan), dan pemakaian tanda baca (titik, koma, titik koma,
titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik, tanda kurung, garis miring, tanda
elipsis) pada skripsi mahasiswa. Berdasarkan dua klasifikasi analisis kesalahan
berbahasa, yakni (1) taksonomi siasat permukaan yang ditemukan kesalahan
penghilangan (omission), kesalahan penambahan (addition), kesalahan
pembentukan (misformation), kesalahan pengurutan (misordering) dan (2)
taksonomi efek komunikatif ditemukan kesalahan lokal dan kesalahan global.
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Temuan ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran Mata Kuliah Umum Bahasa
Indonesia sebagai suplemen pembelajaran, yakni contoh-contoh kesalahan yang
lazim terjadi pada penulisan karya ilmiah terutama skripsi.

Kata kunci: kesalahan penggunaan ejaan, skripsi, kesalahan berbahasa.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa tidak akan terpisahkan oleh manusia dan mengikuti di dalam setiap

pekerjaannya. Terbukti dari penggunaan untuk percakapan sehari-hari, tentu ada

peran bahasa yang membuat satu sama lain dapat berkomunikasi, saling

menyampaikan maksud bukan hanya dalam bentuk lisan, tentu saja bahasa juga

digunakan dalam bentuk tulisan. Jadi bahasa memiliki peran sangat penting dalam

kehidupan manusia.

Bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua kita semua. Tidak hanya pelajar dan

mahasiswa saja, tetapi semua warga Indonesia harus mempelajari bahasa

Indonesia. Dalam bahasan bahasa Indonesia ada yang disebut ragam bahasa.

Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut

topik yang dibicarakan menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang

yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Jika dilihat dari segi

sarana pemakaiannya, ragam bahasa terdiri dari dua macam yakni ragam bahasa

lisan dan ada ragam bahasa tulisan.

Ada sedikit perbedaan antara kedua ragam di atas. Pada ragam lisan unsur-unsur

bahasa yang digunakan cenderung tidak selengkap unsur bahasa pada ragam tulis

karena informasi yang disampaikan secara lisan dapat diperjelas dengan

penggunaan gerakan, intonasi, gerakan anggota tubuh tertentu, dan situasi tempat
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pembicaraan itu berlangsung. Pada ragam lisan ini untuk menyampaikan

kebenaran dalam ejaan, jika dalam berbicara sedikit terdengar jeda atau intonasi

yang berbeda anak kalimat mendahului induk kalimat, maka bisa di bayangkan

terdapat tanda baca yaitu tanda baca koma. Jika pada saat berbicara lalu berhenti

dan melanjutkan ke kalimat atau topik berikutnya, maka bisa di bayangkan

terdapat tanda titik. Hal semacam itu tidak terdapat pada ragam tulis. Oleh karena

itu, agar informasi yang disampaikan secara tertulis menjadi jelas, maka pada saat

menulis suatu tulisan, ejaan yang di gunakan harus diperhatikan salah satunya

yaitu penggunaan tanda baca, apabila memberi tanda baca salah menempatkan

pada posisinya, maka makna dalam tulisan bisa berbeda dengan maksud atau

tujuannya. Unsur-unsur bahasa yang digunakannya harus lengkap. Jika unsur-

unsur itu tidak lengkap, ada kemungkinan informasi yang disampaikan pun tidak

dapat dipahami secara tepat.

Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan

dengan huruf sebagai dasarnya, jadi komunikasi yang terjadi tidak secara

langsung. Selain itu ragam tulis dapat diartikan sebagai ragam bahasa yang

digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu sehingga diperlukan

kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual. Penulis menyampaikan

gagasan atau idenya tidak pada saat ide itu dibuat atau dituangkan ke dalam

tulisan, sehingga jika terdapat struktur kalimat yang kurang baik akan dapat

mengganggu komunikasi pembaca.

Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan (ejaan) di samping

aspek tata bahasa dan kosa kata. Dengan kata lain dalam ragam bahasa tulis, kita
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dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa dan struktur kalimatnya seperti

bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan dan kecermatan dalam pemilihan

kosa kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam

mengungkapkan ide.

Ragam bahasa tulis ini terdapat dua bagian yaitu bahasa tulis formal dan

nonformal. Penulis menyoroti bahasa tulis formal karena bahasa tulis formal

terdapat sebuah tulisan yaitu skripsi. Skripsi adalah suatu karya ilmiah yang

berupa paparan tulisan mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar

sarjana Strata 1 (S1). Dalam menyelesaikan tulisan skripsi, salah satu syarat yang

harus di perhatikan yaitu penulisan jenis huruf, penulisan kalimat dan penggunaan

tanda baca. Hal semacam itu terdapat pada buku Universitas Lampung yang

berjudul “Format Penulisan Karya Ilmiah”, tentang bahasa yaitu kecuali abstrak,

penulisan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dengan berpedoman kepada

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) dan

Pedoman Umum Pembentukan Istilah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

1987).

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas pada penelitian ini penulis lebih

menyoroti pada pemakaian ragam bahasa tulis formal yaitu tertuju pada sebuah

karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu

Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Lampung tahun 2014 dan Implikasinya pada Mata Kuliah Umum

Bahasa Indonesia. Selain itu, pentingnya penulis meneliti kesalahan penggunaan

ejaan yaitu karena di dalam suatu tulisan jika penggunaan ejaan salah
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menempatkan posisinya, maka makna di dalam suatu kalimat atau tulisan tersebut

dapat berubah maknanya. Penggunaan kaidah atau pedoman yang terdapat pada

ragam tulis dan digunakan agar yang dihasilkan berupa tulisan yang baik dan

benar. Dalam menghasilkan skripsi, bukan saja isi tulisannya yang diperhatikan

melainkan bentuk tulisan yang harus dipertimbangkan sesuai atau tidak dengan

pedoman yang berlaku. Untuk membuat atau menyusun suatu tulisan yang baik

dan benar, sudah terdapat pada pedoman atau kaidah yang telah disusun atau

disesuaikan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang telah dibakukan.

Kajian mengenai penggunaan ejaan sudah ada pada skripsi sebelumnya, yaitu

Reviani (2006), Kuryanti (2012), dan Serpina (2013). Reviani meneliti

penggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas

Lampung, Kuryanti meneliti penggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa Fakultas

Pertanian Universitas Lampung, dan sepirna meneliti penggunaan ejaan pada

skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,

sedangkan pada penelitian ini penulis meneliti kesalahan penggunaan ejaan pada

skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Alasan yang mendasari penulis untuk memilih Fakultas Hukum Universitas

Lampung karena belum ada penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan skripsi

yang terdapat pada fakultas tersebut. Selain itu, alasan lain yang mendorong dan

memperkuat penulis memilih skripsi mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas

Lampung 2015 sebagai sumber data dalam penelitian ini, yaitu masih terdapat

kesalahan penggunaan ejaan di dalam skripsi tersebut.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kesalahan penggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2014 ?

2. Bagaimanakah implikasi pembelajaran penggunaan ejaan pada mata

kuliah umum bahasa Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Lampung

tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini mendeskripsikan

1. Kesalahan penggunaan ejaan (pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian

tanda baca) yang terdapat pada skripsi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Lampung tahun 2014.

2. Implikasi pembelajaran penggunaan ejaan terhadap mata kuliah umum

bahasa Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi seluruh mahasiswa Universitas Lampung khususnya Fakultas Hukum,

hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ketepatan dan

ketidaktepatan dalam penggunaan ejaan serta dapat memperbaiki

penulisan karya ilmiah terutama skripsi dengan baik dan benar.

2. Dosen mata kuliah umum bahasa Indonesia dapat lebih

memperhatikan penggunaan ejaan seperti pemakaian huruf, penulisan kata,
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dan pemakaian tanda baca yang digunakan mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas lampung.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah tulisan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum

tahun 2014.

2. Objek penelitian ini adalah penggunaan (EYD) pada skripsi mahasiswa

yang meliputi: pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring,

pemakaian huruf tebal, penulisan kata (pemakaian kata depan di, ke, dan

dari, penulisan singkatan dan akronim), dan pemakaian tanda baca (tanda

titik, tanda koma, tanda titik dua, dst).

3. Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah ruang baca Fakultas Hukum

Universitas Lampung.
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II. LANDASAN TEORI

2.1 Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan

Pada hakikatnya ejaan itu tidak lain dari konvensi grafis, perjanjian di antara

anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Bunyi

bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang-

lambang lainnya. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dewasa ini disebut Ejaan

(bahasa Indonesia) Yang Disempurnakan (disingkat EYD). Huruf-huruf yang

digunakan adalah huruf Latin, yakni huruf (alfabet) yang digunakan juga oleh

sebagian besar bangsa di dunia ini untuk menuliskan bahasa mereka.

2.1.1 Pengertian Ejaan

Ejaan adalah kaidah yang menggambarkan bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya)

dalam bentuk tulisan (huruf) serta penggunaan tanda baca. Secara umum ejaan

bisa diartikan sebagai konvensi grafis, yaitu semacam perjanjian diantara para

penutur suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Jadi, bunyi-bunyi bahasa yang

seharusnya dilafalkan lalu diganti dengan lambang-lambang berupa huruf-huruf

dan tanda-tanda baca lainnya. Ejaan untuk bahasa Indonesia dewasa ini adalah

yang disebut EYD (ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan). Secara umum

EYD mengatur cara (1) penggunaan jenis huruf, (2) penggunaan angka, (3)

penulisan kata, (4) pemenggalan kata, (5) penulisan kalimat dan penggunaan

tanda baca, dan (6) pedoman penyesuaian unsur/ejaan asing.
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Ejaan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin, yang terdiri dari 26 huruf.

Ejaan adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang mengatur pelambangan

bunyi bahasa termasuk bagaimana menggunakan tanda baca. Ejaan memunyai

peranan yang cukup besar dalam sebuah tulisan. Dalam penulisan artikel ilmiah,

masalah ejaan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam penggunaan

tata cara penulisan menurut aturannya, kita sudah memiliki Pedoman Umum

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan yang dipakai sebagai rujukan

sistem penulisan. Terdapat beberapa aturan penggunaan bahasa Indonesia di

dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, yaitu

pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda

baca.

2.1.2 Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

Dalam penelitian ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah ejaan

yang berpedoman pada buku pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang

Disempurnakan yang disalin dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Departemen Penelitian Nasional Republik Indonesia.

1) Pemakaian Jenis Huruf

Huruf yang ada dalam alfabet Latin hanya 26 buah, sedangkan jumlah fonem

bahasa Indonesia ada 28 buah. Oleh karena itu, ada sebuah huruf yang digunakan

untuk melambangkan dua fonem yang berbeda dan ada juga digunakan gabungan

dua buah huruf untuk melambangkan sebuah fonem.



9

(1) Pemakaian Huruf Kapital

Penggunaan huruf yang diatur di dalam Pedoman Umum EYD meliputi dua jenis,

yaitu huruf kapital atau besar dan huruf italic atau miring. Terdapat 15 cara

pemakaian huruf kapital. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, sering terjadi

penyimpangan pemakaian huruf kapital terutama yang berkaitan dengan penulisan

nama orang serta gelar dan pangkat, hal-hal geografis, hari-hari besar atau

peristiwa bersejarah, nama badan atau lembaga, judul, dan singkatan. Huruf

kapital atau sering juga disebut huruf besar digunakan pada:

1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada

awal kalimat.

Misalnya:

Dia membaca buku.
Apa maksudnya?
Kita harus bekerja keras.

2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung.

Misalnya:
Adik bertanya, “ Kapan kita pulang?”
Orang itu menasihati anaknya, “ Berhati-hatilah, Nak!”
“Kemarin engkau terlambat, “katanya.
“Besok pagi,” kata Ibu, “Dia akan berangkat.”

3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan

yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata

ganti untuk Tuhan.

Misalnya:

Islam Quran
Kristen Alkitab
Hindu Weda
Yang Mahakuasa
Yang Maha Pengasih
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Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat.

4.a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan,

keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang.

Misalnya:

Mahaputra Yamin Sultan Hasanuddin
Haji Agus Salim Nabi Ibrahim

b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan,

keturunan, keagamaan yang tidak diikuti nama orang.

Misalnya:

Dia baru saja diangkat menjadi sultan.
Pada tahun ini dia pergi naik haji.

5.a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang

diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan

sebagai pengganti nama orang tertentu.

Misalnya:

Wakil Presiden Adam malik
Perdana Menteri Nehru
Profesor Supomo

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama

instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya.

Misalnya:

Sidang itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia.
Sidang itu dipimpin Presiden.
Pendidikan Nasional.

c. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan

pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama

tempat tertentu.
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Misalnya:

Berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu ?
\ Devisi itu dipimpin oleh seorang mayor jenderal.

6.a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsure-unsur nama orang.

Misalnya:

Amir Hamzah Dewi Sartika

Catatan:

(1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada de, van, dan der

(dalam nama Belanda), von (dalam nama Jerman), atau da (dalam nama Portugal).

Misalnya:

J.J de Hollender
J.P van Bruggen

(2) Dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan

huruf  pertama kata bin atau binti.

Misalnya:

Abdul rahman bin Zaini
Ibrahim bin Adham
Zaitun binti Zainal

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang

digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran.

Misalnya:

Pascal second Pas
J/K atau JK-1 joule per Kelvin
N Newton

c. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang

digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran.

Misalnya:

mesin diesel
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10 volt

7. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa,

dan bahasa.

Misalnya:

bangsa Eskimo
suku Sunda

b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan

bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan.

Misalnya:

Pengindonesiaan kata asing
keinggris-inggrisan

8.a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bula, hari, dan

hari raya.

Misalnya:

tahun Hijriah tarikh Masehi
bulan Agustus bulan Maulid

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa

sejarah.

Misalnya:

Perang Candu
Perang Dunia I
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

c. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang

tidak digunakan sebagai nama.

Misalnya:

Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia.
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9.a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri

geografi.

Misalnya:

Banyuwangi Asia Tenggara
Cirebon Amerika Serikat

b. Huruf Kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografis

yang diikuti nama diri geografi.

Misalnya:

Bukit Barisan Danau Ranau
Jalan Diponegoro Jazirah Arab

c. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri

geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya.

Misalnya:

ukiran Jepara pempek Palembang
tari Melayu sarung Mandar

d. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang

tidak diikuti oleh nama diri geografi.

Misalnya:

berlayar ke teluk mandi di sungai
menyebrangi selat berenang di danau

e. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang

digunakan sebgai penjelas nama jenis.

Misalnya:

nangka belanda kunci inggris
petai cina pisang ambon
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10.a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsure nama resmi

negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama

dokumen resmi, kecuali kata tugas, seperti dan, oleh, atau, dan untuk.

Misalnya:

Republik Indonesia
Departemen Keuangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat

b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama

resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama

dokumen resmi.

Misalnya:

beberapa badan hokum
kerja sama antara pemerintah dan rakyat
menjadi sebuah republik.

Catatan:

Jika yang dimaksudkan ialah nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga

ketatanegaraan, badan, dan dokumen resmi pemerintah dari negara

tertentu, misalnya Indonesia, huruf awal kata itu ditulis dengan huruf

kapital.

Misalnya:

Pembagian gaji bulan ke-13 sudah disetujui Pemerintah.
Tahun ini Departemen sedang menelaah masalah itu.

11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang

sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga

ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan.

Misalnya:

Perserikatan Bangsa-Bangsa
Rancangan Undang-Undang Kepegawaian
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12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semuua

unsur kata ulang sempurna) di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan

makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang

tidak terletak pada posisi awal.

Misalnya:

Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma.
Bacalah majalah Bahasa dan Sastra.

13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar,

pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri.

Misalnya:

Dr. doctor
S.E. sarjana ekonomi
Prof. professor

Catatan:

Gelar akademik dan sebutan lulusan perguruan tinggi, termasuk

singkatannya, diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993.

14.a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan

kekerabatan, seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman, yang

digunakan dalam penyapaan atau pengacuan.

Misalnya:

Adik bertanya, “Itu apa, Bu?”
Besok Paman akan datang.
Surat Saudara sudah saya terima.

b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan

kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan.
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Misalnya:

Kita harus menghormati bapak dan ibu kita.
Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga.
Dia tidak mempunyai saudara yang tinggal di Jakarta.

15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan

dalam penyapaan.

Misalnya:

Sudahkah Anda tahu?
Siapa nama Anda?

16. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata, seperti keterangan,

catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti

oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu.

(2) Pemakaian Huruf Miring

A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku,

majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan.

Misalnya:

Saya belum pernah membaca buku Negarakertagama karangan Mpu
Prapanca
Majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa.

Catatan:

Judul skripsi, tesis, atau disertai yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam

tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan tanda petik.

B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau

mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata.
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Misalnya:

Huruf pertama kata abad adalah a.
Dia bukan menipu, melainkan ditipu.

C.1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan

yang bukan bahasa Indonesia.

Misalnya:

Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana.
Orang tua harus bersikap tut wuri handayani terhadap anak.

2. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia

penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia.

Misalnya:

Negara itu telah mengalami empat kali kudeta.
Korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus.

Catatan:

Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak

miring digarisbawahi.

2. Penulisan Kata

Kata merupakan unsur yang paling penting di dalam bahasa. Tanpa kata mungkin

tidak ada bahasa, sebab kata itulah yang merupakan perwujudan bahasa. Setiap

kata mengandung konsep makna dan mempunyai peran di dalam pelaksanaan

bahasa. Konsep dan peran apa yang dimiliki tergantung dari jenis atau macam

kata-kata itu, serta penggunaannya di dalam kalimat.
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(1) Pemakaian Kata depan di, ke, dan dari

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di

dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada

dan daripada.

Misalnya:

Bermalam sajalah di sini.
Di mana dia sekarang?
Kain itu disimpan di dalam lemari.
Cincin itu terbuat dari emas.

Catatan:

Kata-kata yang dicetak miring di dalam kalimat seperti di bawah ini ditulis

serangkai.

Misalnya:

Kami percaya sepenuhnya kepadanya.
Dia lebih tua daripada saya.

(2) Penulisan Singkatan dan Akronim

(1) Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih.

a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat

diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu.

Misalnya:

A.H. Nasution Abdul Haris Nasution
H. Hamid Haji Hamid
Kol. kolonel

b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau

organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf

awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.



19

Misalnya:

DPR Dewan Perwakilan Rakyat
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

c.1) Singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik.

Misalnya:

jml. jumlah
hlm. halaman

2) Singkatan gabungan kata yang terdiri atas tiga huruf diakhiri dengan tanda

titik.

Misalnya:

dll. dan lain-lain
ybs. yang bersangkutan

catatan:
Singkatan itu dapat digunakan untuk keperluan khusus, seperti dalam

pembuatan catatan rapat dan kuliah.

d. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf (lazim digunakan

dalam surat menyurat) masing-masing diikuti oleh tanda titik.

Misalnya:

a.n. atas nama
u.b. untuk beliau
d.a. dengan alamat

e. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata

uang tidak diikuti tanda dengan titik.

Misalnya:

Cu kuprum
kVA kilovolt-ampere
TNT trinitrotoluene
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2. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan

sebagai sebuah kata.

a. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama

diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik.

Misalnya:

LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia

b. Akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis

dengan huruf awal kapital.

Misalnya:

Bulog Badan Urusan Logistik
Kowani Kongres Wanita Indonesia

c. Akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih

ditulis dengan huruf kecil.

Misalnya:

pemilu pemilihan umum
rudal peluru kendali
radar radio detecting and ranging

Catatan:

Jika pembentukan akronim dianggap perlu, hendaknya diperhatikan

syarat- syarat berikut.

(1) Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim

pada kata Indonesia (tidak lebih dari tiga suku kata).

(2) Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal

dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim

agar mudah diucapkan dan diingat.
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(3) Penulisan Angka dan Lambang Bilangan

Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai

lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau

angka Romawi.

Angka Arab : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Angka Romawi : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L (50),

C(100), D (500), M (1.000), V (5.000), M

(1.000.000)

1) Angka digunakan untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, luas dan

isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas.

Misalnya:

2 meter

23 kilogram

Tahun 2009

6 Liter

Pada contoh di atas angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat,

satuan waktu, dan kuantitas. Maka penulisnya menggunakan angka.

2) Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata

ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan

seperti dalam perincian atau paparan.

Misalnya:

Mereka menonton drama itu samapi tiga kali.

Koleksi perpustakaan itu mencapai dua juta buku.
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Di antara 72 anggota yang hadir 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju,

dan 5 orang tidak memberikan suara.

Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100

minibus, dan 250 sedan.

3) Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, jika lebih dari dua kata,

susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan

huruf itu tidak ada pada awal kalimat.

Misalnya:

Lima puluh siswa kelas 6 lulus ujian.
panitia mengundang 250 orang peserta.

Bukan:
250 orang peserta diundang Panitia dalam seminar itu.

4) Angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat di eja sebagian

supaya lebih mudah dibaca.

Misalnya:

Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah.

Dia mendapatkan bantuan Rp250 juta rupiah untuk mengembangkan

usahanya.

Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya Rp10 triliun.

5) Angka digunakan untuk melambangkan nomar jalan, rumah, apartemen,

atau kamar.

Misalnya:

Jalan Tanah Abang I No. 15
Jalan Wijaya No. 14
Hotel Mahameru, Kamar 169

6) Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci.
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Misalnya:

Bab X, Pasal 5, halaman 252
Surah Yasin: 9
Markus 2: 3

7) Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut.

a. Bilangan utuh

Misalnya:

dua belas (12)
tiga puluh (30)
limu ribu (5000)

b. Bilangan pecahan

Misalnya:

satu persen (1%)
dua persepuluh (0,2)

8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut.

Misalnya:

a. pada awal abad XX (angka Romawi kapital) dalam kehidupan pada abad ke-20

ini (huruf dan angka Arab) pada awal abad kedua puluh (huruf).

b. kantor di tingakt II gedung itu (angka Romawi) di tingkat ke-2 gedung itu

(huruf dan angka Arab) di tingkat kedua gedung itu (huruf).

9 Penulisan bilangan yang mendapat akhiran –an mengikuti cara berikut.

(Lihat juga keterangan tentang tanda hubung, Bab III, Huruf E, Butir 5).

Misalnya:

lima lembar uang 1.000-an
(lima lembar uang seribuan)

10 Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks

(kecuali di dalam dokumen resmi, seperti akta dan kuitansi).
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Misalnya:

Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah.
Kantor kami mempunyai dua puluh orang pegawai.

3. Penggunaan Tanda Baca

(1) Tanda Titik (.)

1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan.

Misalnya:

Ayahku tinggal di Solo.
Biarlah mereka duduk di sana.
Dia menanyakan siapa yang akan datang.

Catatan:

Tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsure akhirnya

sudah bertanda titik.

Misalnya;

Buku itu disusun oleh Drs. Sudjatmiko, M.A.
Dia memerlukan meja, kursi, dsd.
Dia mengatakan, “kaki saya sakit.”

2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan,

ikhtisar, atau daftar.

Misalnya:

a. III. Departemen Pendidikan Nasional

A. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

B. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

2. ...
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b. 1. Patokan Umum

1.1 Isi Karangan
1.2 Ilustrasi
1.2.1 Gambar Tangan
1.2.2 Tabel
1.2.3 Grafik

2.  Patokan khusus

2.1 …
2.2 …

Catatan:

Tanda titik tidak dipakai di  belakang angka atau huruf dalam suatu bagan

atau ikhtisar jika angka angka atau huruf itu merupakan yang terakhir

dalam deretan angka atau huruf.

3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang

menunjukkan waktu.

Misalnya:

Pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1, 35 menit, 20

detik)

Catatan:

Penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti salah satu cara berikut.

(1) Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 12 dapat dilengkapi

dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam.

Misalnya:

- Pukul 9.00 pagi Pukul 11.00 siang
- Pukul 5.00 sore Pukul 8.00 Malam
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(2) Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 24 tidak memerlukan

keterangan pagi, siang, sore, atau malam.

Misalnya:

- Pukul 00.45 Pukul 07.30
- Pukul 11.00 Pukul 17.00

4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang

menunjukkan jangka waktu.

Misalnya:

1.35.20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik)
0.20.30 jam (20 menit, 30 detik)
0.0.30 jam (30 detik)

5. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul

tulisan yang tidak berakhir dengan tanda Tanya atau tanda seru, dan

tempat terbit.

Misalnya:

Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton
Siregar, Merari. 1920.
Azab dan Sengsara. Weltevreden: Balai Poestaka.

Catatan:

Urutan informasi mengenai daftar pustaka tergantung pada
lembaga yang bersangkutan.

6. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya

yang menunjukkan jumlah.

Misalnya:

Desa itu berpenduduk 24.200 orang.
Siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri 12.000 orang.
Penduduk Jakarta lebih dari 11.000.000 orang.
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Catatan:

(1) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau

kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah.

Misalnya:

Dia lahir pada tahun 1956 di Bandung.
Lihat halaman 2345 dan seterusnya.
Nomor gironya 5645678

(2) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala

karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya.

Misalnya:

Acara Kunjungan Menteri Pendidikan Nasional Bentuk dan
Kedaulatan (Bab I UUD 1945)

(3) Tanda titik tidak dipakai di belakang (a) nama dan alamat penerima

surat, (b) nama dan alamat pengirim surat, (c) di belakang tanggal

surat.

Misalnya:

Yth. Kepala Kantor Penempatan Tenaga
Jalan Cikini 71
Jakarta

Yth.Sdr. Moh. Hasan
Jalan Arif Rahman 43
Palembang

Adinda
Jalan Diponegoro 82
Jakarta
21 April 2008

(4) Pemisahan bilangan ribuan atau kelipatannya dan desimal

dilakukan sebagai berikut.
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Rp 200.250,75 $ 50,000.50
8.750 m 8,750 m

7. Tanda titik dipakai pada penulisan singkatan

Misalnya:

A.H. Nasution H. Hamid
M. Hum. S.Kom.

(2) Tanda Koma (,)

1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian atau

pembilangan.

Misalnya:

Saya membeli kertas, pena, dan tinta.
Surat biasa, surat kilat, ataupun surat kilat khusus memerlukan
prangko.
Satu, dua, tiga, ….. !

2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari

kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi,

melainkan, sedangkan, dan kecuali.

Misalnya:

Saya akan membeli buku-buku puisi, tetapi kau yang memilihnya.
Ini bukan buku saya, melainkan buku ayah saya.
Dia senang membaca cerita pendek, sedangkan adiknya suka membaca
puisi.

3. Tanda Koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat

jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya.

Misalnya:

Kalau ada undangan, saya akan datang.
Karena tidak congkak, dia mempunyai banyak teman.
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Catatan:

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak-anak kalimat dari
induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya.

Misalnya:

Saya akan datang kalau ada undangan.
Dia mempunyai banyak teman karena tidak congkak.

4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi,

dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu.

Misalnya:

Anak itu rajin dan pandai.Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa
belajar di luar negeri.
Anak itu memamng rajin membaca  sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia
menjadi bintang pelajar.

Catatan:

Ungkapan penghubung antarkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan
demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu, tidak dipakai pada
awal paragraf.

5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti o, ya, wah, aduh,

dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan, seperti bu,

Dik, atau Mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat.

Misalnya:

O, begitu?
Wah, bukan main!
Hati-hati, ya, jalannya licin.
Mas, kapan pulang?
Mengapa kamu diam, Dik?
Kue ini enak, Bu.

6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain

dalam kalimat.
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Misalnya:

Kata ibu, “saya gembira sekali.”

7. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian

lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir

dengan tanda tanya atau tanda seru.

Misalnya:

“Di mana Saudara tinggal?” Tanya Pak Guru.
“Masuk ke kelas sekarang!” perintahnya.

8. Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian

alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau

negeri yang ditulis berurutan.

Misalnya:

Sdr. Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor
Dekan fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6,
Jakarta

9. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik

susunannya dalam daftar pustaka.

Misalnya:

Gunawan, Ilham. 1984. Kamus Poltik Internasional. Jakarta: Restu
Agung.

Sugono, Dendy. 2009. Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.

10. Tanda koma dipakai di anatar bagian-bagian dalam catatan kaki atau

catatan akhir.

Misalnya:

Alisjahbana, S. Takdir, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Jilid 2
(Jakarta: Pustaka Rakyat,1950), hlm.25.



31

11. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang

mengikutinya  untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga,

atau marga.

Misalnya:

B. Ratulangi, S.E.
Ny. Khadijah, M.A.
Bambang Irawan, S.H.
Siti Aminah, S.E., M.M.

Catatan:

Bandingkan Siti Khadijah, M.A. dengan Siti Khadijah M.A. (Siti Khadijah
Mas Agung).

12. Tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen

yang dinyatakan dengan angka.

Misalnya:

12,5 m Rp 500,50
27,3 kg Rp 750,00

Catatan:

Bandingkan dengan penggunaan tanda titik yang dimulai dengan angka

desimal atau di antara dolar dan sen.

13. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya

tidak membatasi.

Misalnya:

Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali.
Di daerah kami, misalnya, masih banyak laki-laki yang makan sirih.

Catatan:

Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapit

dengan tanda koma.
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Misalnya:

Semua siswa yang lulus ujian akan mendapat ijazah.

14. Tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca/ salah pengertian

di belakang  keterangan yang terdapat pada awal kalimat.

Misalnya:

Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa-bahasa di
kawasan nusantara ini.
Atas perhatian Saudara, kami ucapan terima kasih.

Bandingkan dengan:

Kita dapat memanfaatkan bahasa-bahasa di kawasan Nusantara ini dalam
pengembangan kosakata.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Saudara.

(3) Tanda Titik Koma (;)

1. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk

memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara.

Misalnya:

Hari sudah malam; anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli
ayahnya.
Ayah mengurus tanaman di kebun; ibu menulis makalah di ruang
kerjanya; Adik membaca di tera depan; saya sendiri asyik memetik gitar
menyanyikan puisi-puisi penyair kesayanganku.

2. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam

kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu,

sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan.

Misalnya:

Syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini:
(1) berkewarganegaraan Indonesia;
(2) berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya;
(3) berbadan sehat;
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(4) bersedia ditempatkan  di seluruh wilayah Negara Kesatuan republic
Indonesia.

3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau

lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan

kata hubung.

Misalnya:

Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju, celana, dan kaos; pisang, apel,
dan jeruk.

2.2 Skripsi

Skripsi adalah karya tulis (ilmiah) mahasiswa untuk melengkapi syarat

mendapatkan gelar sarjan (S1). Bobotnya 6 satuan kredit semester (SKS) dan

dalam pengerjaanya dibantu dosen pembimbing. Dosen pembimbing berperan

“mengawal” dari awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan

mempertahankannya pada ujian skripsi.

Skripsi menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa dalam merancang,

melaksanakan dan menyusun laporan penelitian bidang studi (baik pendidikan

maupun nonkependidikan). Skripsi ditulis berdasarkan pendapat (teori) orang lain.

Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris-objektif, baik berdasarkan

penelitian langsung, observasi lapangan atau penelitian di laboratorium, maupun

studi kepustakaan. Skripsi menuntut kecermatan metodologis hingga menggaransi

kearah sumbangan materiil berupa penemuan baru.

Skripsi mahasiswa khususnya skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa Program Sarjana

pada akhir studinya berdasarkan hasil penelitian, atau kajian kepustakaan, atau
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penggabungan suatu masalah yang dilakukan dengan seksama. Penulisan skripsi

dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam

pemecahan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan peneliti sendiri,

menganalisis, dan menarik kesimpulan, serta menyajikan dalam bentuk skripsi.

Selain itu, skripsi ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana

dan penyusunannya dibimbing oleh seorang dosen atau oleh suatu tim yang

ditunjuk suatu lembaga pendidikan tinggi. Format skripsi di Unila mengikuti

ketentuan baku yang telah disahkan, yaitu berdasarkan Format Penulisan Karya

Ilmiah Unila.

2.3 Analisis Kesalahan Berbahasa

Kesalahan berbahasa merupakan suatu bagian dari proses belajar bahasa yang

tidak dapat dihindarkan. Artinya, kesalahan berbahasa itu akan selalu timbul pada

setiap kegiatan belajar bahasa. Tarigan (1990:192) menegaskan bahwa hendaknya

disadari benar-benar bahwa orang tidak dapat belajar bahasa tanpa berbuat

kesalahan. Pada uraian selanjutnya Tarigan juga menyatakan bahwa hubungan

antara pembelajaran bahasa dan kesalahan berbahasa dapat diibaratkan sebagai

hubungan antara air dengan ikan. Sebagaimana ikan hanya apat hidup dan ada

dalam air, maka begitu juga dengan kesalahan berbahasa akan selalu terjadi dalam

pembelajaran bahasa.

Sementara itu, berkaitan dengan pengertian kesalahan berbahasa ini, (Corder

dalam Rusminto, 1984:25) menyatakan bahwa pengertian kesalahan (errors)

berbeda dengan kekeliruan (mistakes). Dinyatakannya bahwa kesalahan berbahasa

(errors) adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara sistematis dan
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konsisten, dan disebabkan oleh belum dipahaminya sistem linguistik bahasa yang

digunakan. Sementara itu, kekeliruan (mistakes) adalah penyimpangan yang tidak

sistematis dan tidak konsisten. Meskipun begitu, dalam uraian selanjutnya Corder

mengakui bahwa untuk menentukan apakah suatu penyimpangan yang dibuat oleh

siswa itu suatu kesalahan (errors) atau kekeliruan (mistakes) merupakan

permasalahan yang sulit dan memerlukan pengkajian yang sulit, analisis

kesalahan biasanya mencakup pada kedua hal tersebut. Pengkajian segala aspek

kesalahan itulah yang dimaksud dengan istilah Analisis Kesalahan (atau disingkat

Anakes).

Ada pakar pengajaran bahasa yang mengemukakan bahwa Anakes mempunyai

langkah-langkah yang meliputi:

(1) pengumpulan sampel;

(2) pengidentifikasian kesalahan;

(3) penjelasan kesalahan;

(4) pengklasifikasian kesalahan;

(5) pengevaluasian kesalahan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut dapatlah kita susun batasan atau definisi

yang berbunyi “Analisis Kesalahan adalah suatu prosedur kerja, yang biasa

digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa, yang meliputi pengumpulan

sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan

kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya,
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serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu” (Ellis, 1986:

296).

2.3.1 Ragam Kesalahan Berbahasa

Kesalahan berbahasa sangat beraneka ragam jenisnya dan dapat dikelompokkan

dengan berbagai cara sesuai dengan cara pandang yang berbeda-beda. Artinya,

setiap cara pandang tertentu akan menghasilkan pengelompokan yang tertentu

pula. Sudut pandang yang biasa dipergunakan oleh para pakar untuk

mengelompokkan kesalahan berbahasa antara lain ialah dari sumber penyebabnya,

penampakan struktur lahir, tingkat keteraturan kemunculan, dan pengaruh struktur

kesalahan tersebut terhadap dalam komunikasi.

2.3.2 Taksonomi Kesalahan Berbahasa

Di samping ragam kesalahan berbahasa yang telah dikemukakan pada bagian

terdahulu, terdapat pula pengklasifikasikasian lain yang digunakan untuk

memprediksi kesalahan berbahasa. Pengklasifikasian tersebut sering dikenal

dengan istilah taksonomi kesalahan berbahasa. Ada empat taksonomi kesalahan

berbahasa yang sering digunakan untuk memprediksi kesalahan berbahasa ini,

yaitu (1) taksonomi kategori linguistik, (2) taksonomi siasat permukaan,, (3)

taksonomi komparatif, dan (4) taksonomi efek komunikatif (Burt, Dulay, dan

Krashen, 1982:146-189 dalam Rusminto 2011: 25). Berikut ini akan diuraikan

secara ringkas keempat taksonomi tersebut.

Taksonomi kategori linguistik mengklasifikasikan kesalahan berbahasa

berdasarkan komponen dan/atau konstituen bahasa tertentu yang dipengaruhi oleh

kesalahan. Berdasarkan komponen-kompenen bahasa, kesalahan berbahasa dapat

diklasifikasikan ke dalam empat klasifikasi, yaitu kesalahan fonologi, kesalahan
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morfologi dan sintaksis, kesalahan semantik dan leksikon, dan kesalahan wacana,

sedangkan berdasarkan konstituen bahasa, klasifikasi kesalahan berbahasa

mencakup unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam komponen bahasa tertentu,

misalnya frasa dan klausa dalam tataran sintaksis atau morfem-morfem dalam

tataran morfologi. Taksonomi kategori linguistik dapat memberikan informasi

yang sangat penting tentang kesalahan yang dikumpulkan dan yang akan analisis.

Taksonomi kategori linguistik ini sering digunakan untuk memberikan deskripsi

tambahan pada taksonomi yang lain. Sebagai contoh jika seorang peneliti ingin

mengaji kesalahan interlingual atau intralingual, peneliti tersebut dapat

mengklasifikasikannya menjadi kesalahan intralingual dalam tataran morfologi,

sintaksis, atau yang lain.

Taksonomi siasat permukaan (surface strategy taxonomy) menyoroti kesalahan

berbahasa berdasarkan cara struktur permukaan berubah. Berdasarkan taksonomi

ini, kesalahan dapat dikelompokkan menjadi empat klasifikasi, yaitu (1) kesalahan

penghilangan (omission), yaitu kesalahan yang disebabkan oleh ketidakhadiran

butir yang seharusnya ada dalam satuan bahasa tertentu; (2) kesalahan

penambahan (addition), yaitu kesalahan yang disebabkan oleh hadirnya suatu

butir atau unsur yang seharusnya tidak diperlukan dalam satuan bahasa tertentu;

(3) kesalahan pembentukan (misformation), yaitu kesalahan yang disebabkan oleh

pementukan suatu konstruksi satuan bahasa tertentu yang tidak tepat; dan (4)

kesalahan pengurutan (misordering), yaitu kesalahan yang disebabkan oleh

penempatan atau pengurutan unsur-unsur tertentu yang tidak tepat.

Taksonomi komparatif (comparative taxonomy) didasarkan pada perbandingan

antara struktur kesalahan bahasa kedua dan tipe-tipe konstruksi lainnya.
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Berdasarkan taksonomi komparatif ini, kesalahan berbahasa dapat diklasifikasikan

ke dalam empat klasifikasi, yaitu (1) kesalahan intralingual, (2) kesalahan

interlingual, kesalahan taksa (ambiguous errors), dan (4) kesalahan lain-lain.

Taksonomi efek komunikatif mengklasifikasikan kesalahan berbahasa

berdasarkan perspektif efeknya terhadap komunikasi. Berdasarkan taksonomi ini,

kesalahan berbahasa diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu (1) kesalahan

lokal dan (2) kesalahan global. Kesalahan lokal adalah kesalahan yang terjadi

pada suatu unsur dalam kalimat, tetapi kesalahan tersebut tidak mengganggu

komunikasi kalimat tersebut. Sebaliknya, kesalahan global adalah kesalahan yang

memengaruhi keseluruhan organisasi kalimat sehingga benar-benar mengganggu

komunikasi.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Rancangan pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan

matang tentang hal-hal yang akan dilakukan (Margono, 2010: 100). Rancangan

penelitian (desain) ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian

deskriptif dapat dianggap sebagai suatu kajian yang ingin menemukan fakta yang

kemudian disusul oleh suatu penafsiran. Kajian deskriptif ini dapat pula berguna

untuk mendapatkan gambaran tentang ciri-ciri kelompok, golongan masyarakat, atau

organisasi.

Melalui desain penelitian kualitatif deskriptif, peneliti diharapkan dapat

menggambarkan, menginterpretasikan, dan menganalisis permasalahan yang dibahas

sesuai dengan apa adanya dengan menganalisis melalui taksonomi kesalahan

berbahasa, yaitu taksonomi siasat permukaan dan taksonomi efek komunikatif.

Berdasarkan tujuannya tersebut maka desain penelitian ini sangat tepat digunakan

karena sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan

kesalahan penggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa Fakultas Hukum dan
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implikasinya dalam mata kuliah umum bahasa Indonesia Universitas Lampung tahun

2014.

3.2 Sumber Data

Sebuah penelitian sangat berkaitan erat dengan sumber data. Sumber data dalam

penelitian adalah sumber di mana dapat diperolehnya data yang terdapat sebagai

objek penelitian, sedangkan data merupakan objek yang diteliti atau dianalisis dalam

penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua skripsi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Lampung tahun 2014 yang berjumlah 224 skripsi yang terdiri atas skripsi

mahasiswa dari lima jurusan/minat studi, yaitu Jurusan Administrasi Negara

berjumlah 52 skripsi, Hukum Internasional berjumlah 12 skripsi, Keperdataan

berjumlah 37 skripsi, Pidana berjumlah 116 skripsi, Tata Negara berjumlah 7 skripsi.

Berdasarkan limayang berasal dari minat atau jurusan tersebut diambil dua skripsi

sebagai data dalam penelitian ini. Data yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu

kesalahan penulisan dan penggunaan ejaan yang terdapat pada skripsi mahasiswa

Fakultas Hukum tahun 2014 yang telah dipilih sebagai sumber data penelitian ini.

Pengambilan sumber data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Membuat daftar nama mahasiswa setiap minat jurusan.

b. Memberi nomor untuk setiap nama mahasiswa dari masing-masing minat jurusan.

c. Setiap nomor ditulis pada kertas kecil yang kemudian digulung.

d. Gulungan kertas tersebut dimasukkan ke setiap gelas yang jumlahnya sudah

ditentukan berdasarkan jumlah jurusan.
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e. Mengeluarkan gulungan kertas dari dalam gelas dengan dikocok berdasarkan

jumlah sumber data yang telah ditentukan dari setiap minat jurusan.

f. Nomor yang sudah keluar kemudian dicatat dan dipisahkan.

g. Nomor yang sudah dipisahkan dicocokan dengan daftar nomor dan nama

mahasiswa kemudian nomor tersebut ditetapkan sebagai sumber data.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter.

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum, dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau

studi dokumenter (Margono, 2010: 181). Teknik ini dilakukan dengan mengambil

tiga halaman awal setiap bab dari tiap skripsi, jika dalam bab tersebut terdapat kurang

dari tiga halaman maka bab tersebut diambil keseluruhannya. Objek penelitian ini

adalah ejaan dari data skripsi mahasiswa yang berupa tiga halaman awal tiap bab

pada setiap skripsi. Setelah data diperoleh secara lengkap, data tersebut akan

dianalisis dengan cara sebagai berikut.

1. Membaca dan menandai penggunaan ejaan pada skripsi tersebut.

2. Menentukan ketepatan dan ketidaktepatan dalam penggunaan ejaan yang terdapat

pada skripsi.

3. Mengklasifikasikan ketidaktepatan penggunaan ejaan dalam taksonomi kesalahan

berbahasa, taksonomi siasat permukaan dan taksonomi efek komunikatif.
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Tabel 3.1
Indikator Penggunaan Ejaan

No Indikator Sub-Indikator Deskriptor
1. Pemakaian

Huruf
Huruf Kapital 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai

sebagai huruf pertama kata pada awal
kalimat.

2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf petikan
langsung.

3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf
pertama dalam kata dan ungkapan yang
berhubungan dengan agama, kitab suci, dan
Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan.

4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf
pertama unsur-unsur nama geografi yang
diikuti nama diri geografi.

5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf
pertama setiap unsur bentuk ulang
sempurna yang terdapat pada nama
lembaga resmi, dokumen resmi dan judul
karangan.

6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf
pertama semua kata (termasuk semua unsur
kata ulang sempurna) di dalam judul buku,
majalah, surat kabar, makalah, kecuali kata
tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan
untuk tidak terletak pada posisi awal.

7. Huruf kapital dipakai sebagai unsur
singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan
yang digunakan dengan nama diri.

Huruf Miring 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk
menuliskan nama buku, majalah, dan surat
kabar yang dikutip dalam tulisan.

2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk
menuliskan kata atau ungkapan yang bukan
bahasa Indonesia.

3. Ungkapan asing yang telah diserap ke
dalam bahasa Indonesia penulisannya
diperlakukan sebagai kata Indonesia.
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Huruf Tebal 1. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk
menuliskan judul buku, bab, daftar isi,
daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka,
indeks, dan lampiran.

2. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai
untuk menuliskan lema dan sublema serta
untuk menuliskan lambang bilangan yang
menyatakan polisemi.

2 Penulisan
Kata

Bentuk Ulang 1. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan
tand hubung diantara unsur-unsurnya.

2. Awalan dan akhiran ditulis serangkai
dengan bentuk ulang

Gabungan Kata 1. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim
disebut kata majemuk ditulis terpisah

2. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu
benar ditulis serangkai.

Kata depan
di,ke, dan dari

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah
dari kata yang mengikutinya, kecuali di
dalam gabungan kata yang sudah lazim
dianggap sebagai satu kata, seperti kepada
dan daripada.

Singkatan dan
Akronim

1. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri
atas satu huruf atau lebih.

2. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan,
jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda
titik di belakang tiap-tiap singkatan itu.

3. Singkatan kata yang berupa gabungan
huruf diikuti dengan tanda titik.

4. Singkatan gabungan kata terdiri atas tiga
huruf diakhiri dengan tanda titik.

5. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau
lebih yang diperlakukan sebagai sebuah
kata.

6. Akronim nama diri yang berupa gabungan
huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital tanpa
tanda titik.

7. Akronim nama diri yang berupa singkatan
dari beberapa unsur ditulis dengan huruf
awal kapital.

8. Akronim bukan nama diri yang berupa
singkatan dari dua kata atau lebih ditulis
dengan huruf kecil.
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3 Pemakaian
Tanda Baca

Tanda Titik 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang
bukan pertanyaan atau seruan.

2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau
huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau
daftar.

3. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di
antara nama penulis, judul tulisan yang
tidak berakhir dengan tanda tanya atau
tanda seru, dan tempat terbit.

4. Tanda titik tidak dipakai di belakang (a)
nama dan alamat penerima surat, (b) nama
dan alamat pengirim surat, dan (c) di
belakang tanggal surat.

Tanda Koma 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur
dalam suatu perincian atau pembilangan.

2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan
kalimat setara yang satu dari kalimat setara
berikutnya didahului dengan kata seperti
tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali.

3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan
anak kalimat dari induk kalimat jika anak
kalimat itu mendahului induk kalimatnya.

4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau
ungkapan penghubung antarkalimat yang
terdapat pada awal kalimat, seperti oleh
karena itu, jadi, dengan demikian,
sehubungan dengan itu, dan meskipun
begitu.

5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan
bagian nama yang dibalik susunannya
dalam daftar pustaka.

6. Tanda Koma dipakai di antara nama orang
dan gelar akademik yang mengikutinya
untuk membedakannya dari singkatan
nama diri, keluarga, atau marga.

7. Tanda koma dapat dipakai – untuk
menhindari salah baca/salah pengertian—di
belakang keterangan yang terdapat pada
awal kalimat.

Tanda Titik
Koma (;)

1. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti
kata penghubung untuk memisahkan
kalimat yang setara di dalam kalimat
majemuk setara.

2. Tanda titik koma digunakan untuk
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mengakhiri pernyataan perincian dalam
kalimat yang berupa frasa atau kelompok
kata. Dalam hubungan itu, sebelum
perincian terakhir tidak perlu digunakan
kata dan.

3. Tanda titik koma digunakan untuk
memisahkan dua kalimat setara atau lebih
apabila unsur-unsur setiap bagian itu
dipisah oleh tanda baca dan kata hubung.

Tanda Titik Dua
(:)

1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu
pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian
atau pemerian.

2. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau
ungkapan yang memerlukan pemerian.

Tanda Hubung
(-)

1. Tanda Hubung menyambung suku-suku
kata yang terpisah oleh pergantian baris.

2. Tanda Hubung digunakan untuk
menyambung unsur-unsur kata ulang.

3. Tanda Hubung dipakai untuk merangkai
se- dengan kata berikutnya yang dimulai
dengan huruf kapital.

4. ke- dengan angka, angka dengan –an.
Tanda Pisah (—) 1. Tanda pisah dipakai untuk membatasi

penyisipan kata atau kalimat yang member
penjelasan di luar bangun utama kalimat.

2. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan,
tanggal, atau tempat dengan arti ‘sampai
dengan’ atau ‘sampai ke’.

Tanda Elipsis
(…)

1. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang
terputus-putus .

2. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan
bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada
bagian yang dihilangkan.

3. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti
dengan spasi.

4. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri
sebuah kalimat, perlu dipakai 4 tanda titik:
3 tanda titik untuk menandai penghilangan
teks dan 1 tanda titik untuk mengakhiri
suatu kalimat.

5. Tanda elipsis pada akhir kalimat tidak
diikuti dengan spasi.

Tanda Petik
(“ ”)

1. Tanda petik dipakai untuk mengapit
petikan langsung yang berasal dari
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pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis
lain.

2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul
puisi, karangan, atau bab buku yang
dipakai dalam kalimat.

Tanda Kurung
(())

1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit
tambahan keterangan atau penjelasan.

2. Tanda kurung diapakai untuk mengapit
angka atau huruf yang merinci urutan
keterangan.

Tanda Kurung
Siku ([])

1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit
huruf, kata atau kelompok kata sebagai
koreksi atau tambahan pada kalimat atau
bagian kalimat yang ditulis orang lain.
Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan
atau kekurangan itu memang terdapat di
dalam naskah asli.

2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit
keterangan dalam kalimat penjelas yang
sudah bertanda kurung.

Tanda garis
Miring (/)

1. Tanda garis miring  dipakai di dalam
nomor surat, nomor pada alamat, dan
penandaan masa satu tahun yang terbagi
dalam dua tahun takwim atau tahun ajaran.

2. Tanda garis miring dipakai sebagai
pengganti kata atau, tiap, dan ataupun.

Sumber: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. 2010. Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah.
Bandung: YramaWidya.
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Tabel 3.2
Indikator Taksonomi Kesalahan Berbahasa

No Jenis Taksonomi Sub Jenis
Taksonomi

Deskriptor

1. Taksonomi Siasat
Permukaan

Kesalahan
Penghilangan
(omission)

Kesalahan yang disebabkan oleh
ketidakhadiran butir (tanda baca)
yang seharusnya ada dalam satuan
bahasa tertentu.

Kesalahan
Penambahan
(addition)

Kesalahan yang disebabkan oleh
hadirnya suatu butir (tanda baca)
yang seharusnya tidak diperlukan
dalam satuan bahasa tertentu.

Kesalahan
Pembentukan
(misformation)

Kesalahan yang disebabkan oleh
pembentukan suatu kontruksi
satuan bahasa tertentu yang tidak
tepat (pemakaian huruf, penulisan
kata, pemakaian tanda baca).

Kesalahan
Pengurutan
(misordering)

Kesalahan yang disebabkan oleh
penempatan atau pengurutan
unsur-unsur tertentu yang tidak
tepat (pemakaian tanda baca).

2. Taksonomi Efek
Komunikatif

Kesalahan Lokal Kesalahan yang terjadi pada suatu
unsur dalam kalimat, tetapi
kesalahan tersebut tidak
mengganggu komunikasi kalimat
tersebut.

Kesalahan Global Kesalahan yang terjadi pada suatu
unsur yang memengaruhi
keseluruhan organisasi kalimat
sehinggabenar-benar mengganggu
komunikasi dan dapat mengubah
suatu makna dalam kalimat
tersebut.

3. Taksonomi
Linguistik

Kesalahan
Fonologi

Kesalahan dalam bidang dalam
linguistik yang menyelidiki bunyi-
bunyi bahasa menurut fungsinya.
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Kesalahan
Morfologi dan
Sintaksis

Kesalahan morfologi yang
mempelajari seluk- beluk bentuk
kata serta pengaruh perubahan-
perubahan bentuk kata terhadap
golongan dan arti kata.

Kesalahan sintaksis adalah
kesalahan atau penyimpangan
struktur frasa, klausa, atau
kalimat, serta ketidaktepatan
pemakaian partikel.

Kesalahan
Semantik dan
Leksikon

Kesalahan semantik adalah
kesalahan yang penekanannya
pada penyimpangan makna, baik
yang berkaitan dengan fonologi,
morfologi, maupun sintaksis.

Kesalahan leksikon adalah
kesalahan memakai kata yang
tidak atau kurang tepat.

Kesalahan
Wacana

Kesalahan wacana adalah
kesalahan dalam susunan
proposisi suatu kalimat satu ke
proposisi kalimat lainnya.

Sumber: Rusminto, Nurlaksana Eko. 2011. Analisis Kesalahan Berbahasa (Sebuah
Kajian Keterampilan Berbahasa pada Anak-anak). Bandarlampung:
Universitas lampung.
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V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis deskripsikan, dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1 Terdapat kesalahan penggunaan ejaan pemakaian huruf (huruf kapital,

huruf miring, dan huruf tebal), penulisan kata (bentuk ulang, kata depan di, ke

dan dari, dan singkatan dan akronim), pemakaian tanda baca (tanda titik,

tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah,

tanda ellipsis, tanda petik, tanda kurung, dan tanda garis miring) pada skripsi

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2014.

2 Berdasarkan taksonomi siasat permukaan pada skripsi mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lampung tahun 2014 terdapat kesalahan penghilangan

(omission), kesalahan penambahan (addition), kesalahan pembentukan

(misformation), dan kesalahan pengurutan (misordering). Secara kuantitatif

dominasi kesalahan yang paling banyak ditemukan adalah kesalahan

pembentukan (misformation) dengan jumlah 222 kesalahan penggunaan ejaan

dengan jumlah ejaan terbanyak terdapat pada penulisan huruf kapital dan

kesalahan penghilangan (omission) dengan jumlah 128 kesalahan ejaan

dengan jumlah ejaan terbanyak terdapat pada pemakaian tanda baca koma
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sebanyak 67 kesalahan. Sementara itu kesalahan penambahan dengan jumlah

115 kesalahan ejaan dengan jumlah ejaan terbanyak terdapat pada pemakaian

tanda koma sebanyak 44 kesalahan dan kesalahan pengurutan dengan jumlah

7 kesalahan penggunaan ejaan terdapat pada pemakaian tanda petik.

3 Berdasarkan taksonomi efek komunikatif pada skripsi mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lampung tahun 2014 terdapat kesalahan lokal dan

kesalahan global. Secara kuantitatif dominasi kesalahan yang paling banyak

ditemukan adalah kesalahan lokal dengan jumlah 230, sedangkan kesalahan

global hanya ditemukan satu data dalam penelitian ini.

4. Temuan penelitian ini dapat diimplikasikan dalam perkuliahan mata kuliah

umum bahasa Indonesia dengan pokok bahasan tata ejaan bahasa Indonesia

yang disajikan dalam satuan acara pembelajaran pertemuan 6, 7, dan 8.

Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh-contoh kesalahan yang

lazim terjadi pada penulisan karya ilmiah terutama skripsi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan saran, sebagai

berikut.

1 Mahasiswa lebih meningkatkan lagi pemahaman dalam penggunaan ejaan

melalui pengajaran mata kuliah umum bahasa Indonesia terutama pada materi

tata ejaan bahasa Indonesia sehingga mahasiswa dapat menggunakan ejaan

yang disempurnakan dengan tepat.
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2 Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk dosen pengajar mata kuliah umum

bahasa Indonesia sebagai tambahan bahan pembelajaran kepada mahasiswa

tentang kaidah-kaidah penggunaan ejaan terutama pemakaian huruf kapital

dalam penulisan karya ilmiah secara benar dan tepat.
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