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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN EJAAN BAHASA INDONESIA  

PADA KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMPN 1 METRO  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

(SUATU KAJIAN ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA) 

 

Oleh 

 

Mediati Firdausa 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan Ejaan Bahasa 

Indonesia pada karangan deskripsi siswa kelas VII SMPN 1 Metro berdasarkan 

taksonomi kesalahan berbahasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah karangan deskipsi siswa  

kelas VII SMPN 1 Metro tahun pelajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengumpulkan tugas karangan deskripsi yang dibuat oleh 

siswa. Selanjutnya karangan tersebut dianalisis berdasarkan dua taksonomi 

kesalahan berbahasa, yaitu taksonomi siasat permukaan dan taksonomi efek 

komunikatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia 

pada karangan deskripsi siswa kelas VII SMPN 1 Metro adalah sebagai berikut 



(1) berdasarkan taksonomi siasat permukaan muncul kesalahan (a) penghilangan 

(omission), (b) penambahan (addition), dan (c) pembentukan (misformation) dan 

(2) berdasarkan taksonomi efek komunikatif muncul kesalahan (a) lokal dan (b) 

global. Ejaan yang dominan mengalami kesalahan adalah penggunaan huruf 

kapital. 

Kata Kunci : ejaan, karangan deskripsi siswa, taksonomi kesalahan berbahasa. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dan bahasa adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.   

Keraf dalam Suyanto (2016: 15) memberikan dua pengertian bahasa.  

Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antaranggota 

masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, 

bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal 

(bunyi ujaran) yang bersifat abitrer. Ahmad dan Abdullah (2013: 10) juga 

mengemukakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang abitrer yang 

dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, 

berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. 

Bahasa memiliki beberapa fungsi untuk menunjang kehidupan penggunanya.  

Menurut Keraf (dalam Suyanto 2016: 19) pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-

fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai 

alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat 

mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi 

tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Fungsi-fungsi tersebut 

telah menggambarkan pentingnya sebuah bahasa dalam kehidupan manusia. 
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Selain fungsi bahasa yang telah disebutkan, bahasa memiliki kedudukan tertentu 

dalam keberadaannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional di Indonesia 

pun demikian. Menurut Halim (1976: 25) bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 

bahasa nasional dan bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa 

nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang negara, (2) lambang 

identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai 

masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya ke 

dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4)  alat perhubungan antardaerah dan 

antarbudaya. 

Halim (1976: 25) mengungkapkan pula  di dalam kedudukannya sebagai bahasa 

negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) 

bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, (3) alat perhubungan pada 

tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

serta pemerintahan, dan (4) alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan 

ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dari seluruh fungsi dan kedudukan 

bahasa yang telah disebutkan, bahasa dapat digolongkan menjadi dua ragam, yaitu 

ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. 

Suyanto  (2016: 41) menyatakan bahwa ragam bahasa lisan adalah bahasa yang 

dihasilkan oleh alat ucap (organ of speech) dengan fonem sebagai unsur dasar dan 

komunikasi terjadi secara langsung atau tatap muka, sehingga terikat oleh kondisi, 

situasi, dan waktu. Suyanto  (2016: 43)  juga mengungkapkan ragam bahasa tulis 

adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf 

sebagai unsur dasarnya, jadi komunikasi yang terjadi tidak secara langsung. Selain 

itu, ragam bahasa tulis dapat diartikan sebagai ragam bahasa yang digunakan 
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melalui media tulis, tidak terikat ruang dan waktu sehingga diperlukan 

kelengkapan struktur pada sasaran secara visual. 

Kedua ragam bahasa tersebut memiliki perbedaan. Dibandingkan dengan ragam 

bahasa tulis, ragam bahasa lisan lebih fleksibel dalam penggunaan unsur-unsur 

bahasanya. Hal tersebut didukung dengan adanya penggunaan intonasi, gerak 

tubuh, mimik wajah, dan situasi atau kondisi tempat komunikasi dilakukan. 

Sebaliknya, penggunaan ragam bahasa tulis sangat memperhatikan unsur-unsur 

bahasa. Mulai dari penggunaan kata, pemakaian tanda baca, pemakaian huruf, 

pemilihan kata, struktur kalimat, dan lain-lain. Untuk bahasa Indonesia, kaidah-

kaidah bahasa itu tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) yang menjadi dasar penggunaan bahasa Indonesia baku dalam ragam 

bahasa tulis. PUEBI berisikan poin-poin yang kaitannya dengan pemakaian huruf, 

kata, tanda baca, dan unsur-unsur serapan.  

Ragam bahasa tulis dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ragam bahasa tulis baku 

dan nonbaku. Ragam bahasa tulis baku adalah ragam bahasa tulis yang 

menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah penulisan dan sifatnya formal, 

sedangkan ragam bahasa tulis nonbaku lebih mengutamakan pesan yang ingin 

disampaikan daripada kaidah bahasa tulis yang ada. Ragam bahasa tulis nonbaku 

sifatnya tidak formal dan sering muncul dalam majalah remaja, poster, iklan, dan 

banner.   

Penggunaan ragam bahasa tulis baku lebih banyak ditampilkan dalam dunia 

akademis. Penggunaannya dapat dilihat dalam bentuk wacana tertulis seperti 

karangan, pengumuman, surat resmi, makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. 
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Penggunaan ragam bahasa tulis baku sangat berkaitan dengan kaidah-kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Sifatnya yang formal menyebabkan penggunaan ragam 

bahasa tulis ini dibelajarkan di sekolah. Pembelajaran itu diiringi dengan 

pembelajaran Ejaan Bahasa Indonesia. Hal itu disebabkan karena Ejaan Bahasa 

Indonesia menjadi dasar penulisan ragam bahasa tulis baku sehingga sangat perlu 

diketahui dan dipahami oleh siswa. Pembelajaran yang berkaitan dengan ragam 

bahasa tulis baku di sekolah salah satunya ialah menulis karangan.   

Proses pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswa  merupakan sebuah 

kegiatan berbahasa yang menggunakan bahasa sebagai sarana di dalamnya 

sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika mereka melakukan kesalahan. 

Rusminto (2011: 21) mengungkapkan  dalam kegiatan berbahasa, tidak seorang 

pun dapat melakukannya dengan sempurna. Dengan kata lain, dalam setiap 

kegiatan berbahasa terjadi kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia 

diartikan sebagai penyimpangan pada struktur bahasa Indonesia dari kaidah-

kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Salah satu bentuk kesalahan umum 

dalam pembelajaran bahasa adalah saat siswa membuat sebuah karangan. 

Karangan yang dimaksud berupa karangan deskripsi, narasi, persuasi, 

argumentasi, atau eksposisi.  

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, penelitian ini akan menyoroti 

penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang dibatasi pada pemakaian huruf, 

penulisan kata, dan pemakaian tanda baca dalam karangan deskripsi siswa yang 

dikaji menggunakan taksonomi kesalahan berbahasa. Hal itu sesuai dengan judul 

penelitian ini, yaitu Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia  pada Karangan 

Deskripsi Siswa Kelas VII SMPN 1 Metro Tahun Pelajaran  2017/2018 (Sebuah 
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Kajian Analisis Kesalahan Berbahasa). Hal yang mendasari penulis untuk 

menganalisis ejaan, yakni berkaitan dengan fungsi ejaan sebagai alat untuk 

membantu pembaca dalam memahami makna atau informasi yang disampaikan 

oleh penulis. Ejaan dalam tulisan merupakan simbol-simbol dari intonasi naik- 

turun, jeda, dan tekanan yang hanya muncul pada komunikasi verbal. Kesalahan 

dalam menggunakan ejaan dapat mempengaruhi struktur suatu bahasa dan 

penyampaian makna dari bahasa tersebut sehingga analisis tentang ejaan sangat 

penting untuk dilakukan. Sebelumnya, penulis telah mengamati penggunaan ejaan 

yang digunakan oleh siswa SMP dalam karangan yang mereka buat sendiri. 

Pengamatan itu dilakukan saat penulis sedang bertugas Praktik Kerja Lapangan. 

Penulis menemukan banyak sekali kesalahan penggunaan ejaan pada karangan 

yang dibuat oleh siswa tersebut. Hal itu pula yang menjadi dasar penulis untuk 

mengkaji ejaan pada karangan siswa. Kajian sejenis ini telah dilakukan oleh Joko 

Setyo Nugroho (Unila, 2017) yang mengkaji ejaan dalam karangan pengalaman 

pribadi siswa yang dianalisis menggunakan tiga taksonomi kesalahan berbahasa, 

Nadya Arizona (Unila, 2016) yang mengkaji ejaan dalam skripsi mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dianalisis menggunakan dua 

taksonomi kesalahan berbahasa, dan Dian Nur Prawisti (UNY, 2012) yang 

mengkaji ejaan (dibatasi pada pemakaian huruf kapital, kata depan, dan tanda 

baca) pada karangan siswa. Hasil dari tiga penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa  tiap karangan yang diteliti muncul bentuk-bentuk kesalahan penggunaan 

ejaan yang dominan terjadi pada penggunaan tanda baca. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji penggunaan Ejaan Bahasa 

Indonesia pada karangan deskripsi yang dibuat sendiri oleh siswa. Alasan yang 
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penelitian ini menggunakan karangan deskripsi karena karangan deskripsi 

merupakan materi pertama yang dibelajarkan di jenjang SMP sehingga diharapkan 

data yang diperoleh merupakan kemampuan siswa yang sebenarnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada  

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia pada karangan 

deskripsi siswa kelas VII SMPN 1 Metro TP 2017/2018 berdasarkan 

taksonomi siasat permukaan? 

2. Bagaimanakah penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia pada karangan 

deskripsi siswa kelas VII SMPN 1 Metro TP 2017/2018 berdasarkan 

taksonomi efek komunikatif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Diperoleh deskripsi penggunaan  Ejaan Bahasa Indonesia pada karangan 

deskripsi siswa kelas VII  SMPN 1 Metro TP 2017/2018 berdasarkan 

taksonomi siasat permukaan. 

2. Diperoleh deskripsi penggunaan  Ejaan Bahasa Indonesia pada karangan 

deskripsi siswa kelas VII  SMPN 1 Metro TP 2017/2018 berdasarkan 

taksonomi efek komunikatif. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan guru dan siswa  untuk evaluasi 

dan pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di dalam kelas, terutama 

dalam materi ejaan dan karangan. 

2. Dapat digunakan sebagai informasi kemampuan siswa dalam memahami 

materi ejaan dan karangan. Selanjutnya sekolah dapat menindaklanjuti 

informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja baik pengajar maupun 

sarana dan prasarana sekolah, terutama untu pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia 

(EBI) pada karangan deskripsi siswa yang meliputi: pemakaian huruf, penulisan 

kata, dan pemakaian tanda baca. Analisis yang digunakan ialah dua taksonomi 

kesalahan berbahasa, yaitu taksonomi siasat permukaan yang terdiri atas 

kesalahan penghilangan (omission), kesalahan penambahan (addition), kesalahan 

pembentukan (misformation), dan kesalahan pengurutan (misordering), dan 

taksonomi efek komunikatif yang terbagi menjadi dua, kesalahan global dan 

kesalahan lokal. 
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II. LANDASAN TEORI 

 

A. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 353), ejaan adalah kaidah cara  

mengambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) dalam tulisan  (huruf-

huruf) serta penggunaan tanda baca. Suyanto (2016: 88) juga menambahkan 

bahwa ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa 

yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan lambang-lambang atau 

gambar-gambar bunyi.  

 

Sejak masih dalam masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah memiliki ejaan. 

Ejaan pertama yang dimiliki bahasa Indonesia lahir pada tahun 1901. Ejaan 

tersebut dinamai Ejaan Van Ophyusen yang dirancang oleh orang Belanda 

bernama Charles Van Ophusyen dibantu oleh Tengku Nawawi dan M. Taib 

Soetan. Lalu, muncul Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi pada tahun 1947. 

Ejaan Republik merupakan perbaikan dari Ejaan Van Ophusyen. Pada 1972 

dikeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 yang berisi tentang 

digantinya Ejaan Soewandi dengan Ejaan yang Disempurnakan atau (EYD). Ejaan 

yang Disempurnakan merupakan hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dan 

Malaysia. Ejaan ini berlaku sampai tahun 2015 dan telah mengalami dua kali 

perbaikan pada tahun 1987 dan 2009.  
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Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI lahir pada 26 November 

2015 berdasarkan ketetapan dari Menteri Pendidikan, Dr. Anis Baswedan tentang 

pergantian nama Ejaan yang Disempurnakan  (EYD) menjadi Ejaan Bahasa 

Indonesia (EBI). Ketetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 1 - 

3. Sejak saat itu hingga sekarang, ejaan tersebut berlaku sebagai kaidah penulisan 

bahasa Indonesia. 

 

PUEBI terdiri atas pedoman atau petunjuk pemakaian ejaan bahasa Indonesia, 

yaitu pemakaian huruf, penulisan kata dan pemakaian tanda baca. 

1. Pemakaian Huruf 

1.1. Huruf Kapital 

a) Huruf kapital atau besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal 

kalimat. 

Misalnya:  

Sebentar lagi seorang youtuber terkenal yang bernama Bayu Skak akan merilis 

sebuah film yang berjudul “Yowis Ben”. 

Huruf ([s]) pada kata „Sebentar…‟ merupakan huruf kapital, karena letaknya 

berada di awal kalimat. 

 

b) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk 

julukan. 

Misalnya: 

Hari itu Paman Rudi mengajakku pergi ke Disneyland. 
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Huruf ([p]) pada kata „…Paman…‟ merupakan huruf kapital, karena berupa 

unsur nama orang/julukan. 

 

c) Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 

Misalnya: 

“Aku ingin menonton film Dilan 1990” kata Marni. 

Huruf ([a]) pada kata „Aku…‟ merupakan huruf kapital, karena berada pada 

awal kalimat petikan langsung. 

 

d) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab 

suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 

Misalnya: 

Puasa Ramadhan merupakan salah satu ibadah yang dilakukan umat Islam. 

Huruf ([i])pada kata „…Islam.‟ merupakan huruf kapital, karena berupa huruf 

pertama pada nama agama. 

 

e) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, 

keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk 

gelar akademik yang mengikuti nama orang. 

Misalnya: 

- Haji Sulaiman 

- Jendral Sudirman 

- Raden Ajeng Kartini 

Huruf ([h]), ([j]) dan ([r])pada kata „Haji…‟, „Jendral…‟ dan „Raden…‟ 

merupakan huruf kapital, karena berupa huruf pertama dari gelar kehormatan, 



11 

 

keagamaan dan keturunan. 

 

f) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, 

keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang 

dipakai sapaan. 

Misalnya: 

-  Selamat datang, Dokter. 

-  Terima kasih atas bantuannya, Pak Guru. 

Huruf ([d]) dan ([g]) pada kata „…, Dokter.‟ dan „… Guru.‟ merupakan huruf 

kapital, karena berupa huruf pertama dari unsur gelar profesi yang digunakan 

sebagai sapaan. 

 

g) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang 

diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu,  

nama instansi, atau nama tempat. 

Misalnya: 

Minggu depan Presiden Joko Widodo akan melakukan perjalanan ke Korea 

Selatan. 

Huruf ([p]) pada kata „Presiden…‟ merupakan huruf kapital, karena berupa 

huruf pertama dari unsur jabatan yang diikuti nama orang. 

 

h) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan 

bahasa. 

Misalnya: 
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Kelas VII 1 sedang belajar bahasa Inggris dengan Bu Pari. 

Huruf ([i]) pada kata „…Inggris…‟ merupakan huruf kapital karena berupa 

huruf pertama nama bahasa. 

 

i) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari dan hari 

besar lainnya. 

Misalnya: 

Ayahku akan pindah tugas ke Jakarta pada bulan September tahun ini. 

Huruf ([s]) pada kata „…September…‟ merupakan huruf kapital, karena 

berupa huruf pertama pada nama bulan. 

 

j) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. 

Misalnya: 

Minggu depan akan ditayangkan film yang mengenang peristiwa Perang 

Dunia II. 

Huruf ([p]) dan ([d]) pada „…Perang Dunia II.” merupakan huruf kapital, 

karena berupa nama peristiwa sejarah. 

 

k) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 

Misalnya:  

Ayahku akan pindah tugas ke Jakarta pada bulan September tahun ini. 

Huruf ([j]) pada kata „…Jakarta…‟ merupakan huruf kapital, karena berupa 

huruf pertama pada nama daerah (geografi). 
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l) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua 

unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara, lembaga, badan, 

organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, 

dan untuk. 

Misalnya: 

- Republik Indonesia 

- Organisasi Siswa Intra Sekolah 

Huruf ([r]) dan ([i]) pada contoh pertama merupakan huruf kapital, karena 

berupa huruf pertama pada tiap kata dalam unsur nama negara. Hal tersebut 

berlaku juga pada contoh kedua. 

 

m) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata (termasuk unsur kata 

ulang sempurna) di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta 

nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, 

yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. 

Misalnya:  

Hari ini, Sintya menjadi cover artikel mahasiswa berprestasi di koran Radar 

Lampung. 

Huruf ([r]) dan ([l]) pada „…Radar Lampung.‟ merupakan huruf kapital, 

karena berupa huruf pertama dari nama surat kabar. 

 

n) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, 

pangkat atau sapaan. 

Misalnya: 
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- S.Pd. (sarjana pendidikan) 

- Sdr.   (saudara) 

- Prof.  (professor) 

Huruf ([s]) dan ([p]) pada contoh pertama merupakan huruf kapital karena 

berupa huruf pertama dari unsur singkatan nama gelar, pangkat dan sapaan. 

 

o) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan 

keterangan, seperti bapak, ibu, kakak, adik dan paman, serta kata atau 

ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. 

Misalnya: 

“Kemarin Bibi mencarimu. Kamu kemana?” tanya Ayah. 

Huruf ([b]) pada kata „…Bibi…” merupakan huruf kapital, karena berupa 

huruf pertama dari kata penunjuk hubungan keterangan (keluarga). 

 

1.2 Huruf Miring 

a) Huruf tebal dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama 

surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 

Misalnya:  

Koran Lampung Post sedang mengadakan lomba cipta puisi. 

Kata „Lampung Post‟ ditulis miring karena merupakan nama surat kabar. 

 

b) Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian 

kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. 

Misalnya: 

Huruf awal dari kata selasar adalah s. 
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Kata „selasar‟ dan ([s]) ditulis miring untuk menegaskan bahwa ([s]) 

merupakan huruf awal „selasar‟. 

 

c) Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa 

daerah atau bahasa asing. 

Misalnya: 

Nama ilmiah padi adalah Oryza Sativa. 

„Oryza Sativa‟ ditulis miring karena merupakan kata dari bahasa asing. 

 

1.3  Huruf Tebal 

a) Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis 

miring. 

Misalnya: 

Huruf dh, seperti pada kata Ramadhan, tidak terdapat dalam Ejaan Bahasa 

Indonesia. 

Huruf ([dh]) ditulis tebal untuk menegaskan bahwa konsonan tersebut tdk ada 

di ejaan bahasa Indonesia. 

 

b) Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti 

judul buku, bab, atau subbab. 

Misalnya: 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

1.1.1 Latar Belakang 

1.1.2 Masalah 
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Pada contoh, seluruhnya ditulis dengan huruf tebal. Hal tersebut disebabkan 

contoh merupakan bagian-bagian dalam sebuah karangan. 

 

2. Penulisan Kata 

2.1 Kata Depan 

Kata depan, seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya. 

Misalnya: 

- Saat ini Ayah berada di rumah sakit. 

- Burung Cendrawasih adalah burung yang berasal dari Pulai Papua. 

- Fania akan pergi ke rumah Bu Santi. 

Kata „di‟, „dari‟ dan „ke‟ ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, karena 

merupakan kata depan, bukan sebuah imbuhan. 

2.2  Partikel 

a) Partikel –lah, -kah, dan –tah ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya. 

Misalnya: 

a. Ayolah kita segera pulang! 

b. Apatah guna kita membuang-buang waktu? 

c. Bagaimanakah cara membuat kue itu? 

„…lah‟, „…tah‟, „…kah‟ pada kata „Ayolah…‟, „Apatah…‟ dan 

„Bagaimanakah…‟ ditulis serangkai atau bersama dengan kata yang 

mengikutinya. 
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b) Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. 

Misalnya: 

Apa pun hukuman yang akan diberikan, lebih baik jujur. 

Partikel pun pada contoh ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, 

kecuali yang merupakan unsur kata penghubung seperti meskipun, walaupun, 

adapun dan bagaimanapun. 

 

c) Partikel per yang berarti „demi‟, „tiap‟, atau „mulai‟ ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya. 

Misalnya: 

Harga kain itu Rp50.000,00 per meter. 

Partikel per pada contoh berarti „tiap‟ sehingga ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya. 

 

 2.3 Kata Ganti ku-, kau-, -ku, -mu, dan –nya. 

Kata ganti ku- dank au- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, 

sedangkan –ku, -mu, dan –nya ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya. 

Misalnya: 

- Buku yang kubeli itu telah hilang kemarin. 

- Kantornya ada di seberang sana. 

- Tugasku, tugasmu, dan tugasnya sudah aku kumpulkan tadi siang. 

- Aku sedang mencari kertas yang kauberikan sore itu. 

Perhatikan kata „…kubeli…‟, „Kantornya…‟, „Tugasku, tugasmu, dan 
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tugasnya…‟, dan „…kauberikan…‟ ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahului atau mengikutinya. 

 

2.4 Singkatan dan Akronim 

a) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan 

tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. 

Misalnya:  

H. Sulaiman     (Haji Sulaiman) 

A.H. Nasution  (Abdul Haris Nasution) 

S.Sos                  (sarjana sosial) 

S.E.                     (sarjana ekonomi)  

Pada contoh pertama „H. Sulaiman‟ huruf H merupakan singkatan nama 

gelar. Pada penyingkatan nama gelar tersebut disertai tanda titik. Hal tersebut 

berlaku pula pada contoh berikutnya. 

 

b) a. Singkatan yang terdiri atas awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badam atau organisasi, serta nama 

dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 

b. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri 

ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 

Misalnya: 

a.SMP           (Sekolah Menengah Pertama) 

   SMA          (Sekolah Menengah Atas) 

   PBB          (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 
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b.PT              (Perseroan Terbatas) 

   KTP     (Kartu Tanda Penduduk) 

Contoh a: „SMP‟ merupakan singkatan dari „sekolah menengah pertama‟. 

Jika diperhatikan, „SMP‟ dibentuk dari tiap huruf awal pada setiap kata yang 

muncul di „sekolah menengah pertama‟. yaitu ([s]), ([m]) dan ([p]). 

Contoh b : „PT‟ merupakan singkatan dari „perseroan terbatas‟. Terbentuk 

dari huruf awal pada setiap kata dalam „perseroan terbatas‟, yaitu ([p]) dan 

([t]). 

 

c) Singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 

Misalnya: 

dll.  (dan lain-lain) 

hlm. (halaman) 

Untuk menyingkat „dan lain-lain‟ yang terdiri dari tiga kata maka diambil 

huruf pertama dari tiap kata lalu diakhiri tanda titik. 

 

d) Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat-

menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. 

Misalnya: 

a.n.             (atas nama) 

s.d.             (sampai dengan) 

Contoh „a.n.‟ / „atas nama‟ merupakan salah satu singkatan yang biasa 

digunakan dalam surat-menyurat. Terdiri dari dua kata sehingga masing-
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masing diikuti tanda titik. 

 

e) Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang 

tidak diikuti tanda titik. 

Misalnya: 

mm           (milimeter) 

Rp             (rupiah) 

H
2
O 

Contoh „mm‟ merupakan singkatan dari satuan ukuran. Pada singkatan ini 

tidak digunakan tanda titik. Berlaku juga pada contoh selanjutnya yang 

berupa singkatan mata uang yaitu „Rp‟ / Rupiah. 

 

f) Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan 

huruf kapital tanpa tanda titik. 

Misalnya: 

BIN       (Badan Intelijen Negara) 

Contoh „BIN‟ adalah akronim dari Badan Intelejen Negara. Akronim ini 

terbentuk dari huruf  awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital dan tanpa 

tanda titik. 

 

g) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan 

suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. 

Misalnya: 

Lampung Timur (Lampung  Timur) 
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Lamteng (Lampung Tengah) 

Contoh „Perpusda‟ adalah akronim dari Perpustakaan Daerah yang 

merupakan sebuah nama diri. Akronim ini diambil dari sukukata yang ada di 

dalam kata awalnya, yaitu „lam…‟ dan „tim…‟ 

 

h) Akronim bukan nama diri yang berupagabungan huruf awal dan suku kata 

atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. 

Misalnya: 

puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) 

iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) 

Contoh „puskesmas‟ adalah akronim dari pusat kesehatan terpadu yang 

dibentuk dengan mengambil gabungan suku awal tiap kata yang 

membangunnya, yaitu „pus..‟, „kes…‟ dan „mas…‟. 

 

2.5 Angka dan Bilangan 

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

dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 

Misalnya:  

a. Aku telah membaca buku itu tiga kali. 

b. Kursi nomor 12, 13, 14 dan 15 masih kosong. 

Pada contoh a, ada kata „tiga‟ yang merupakan kata bilangan yang terdiri atas 

satu kata, karena itu dapat ditulis dengan huruf bukan angka.  

Pada contoh b, angka tidak ditulis dengan huruf karena merupakan pemerian. 
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b) a. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. 

b. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu 

atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. 

Misalnya: 

a. Dua belas peserta lomba cerdas cermat sedang istirahat di selasar kanan. 

b. “25 naskah kuno tersimpan di lemari itu.” 

menjadi 

“Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno.” 

Pada contoh a, muncul kata bilangan yang terdiri atas dua kata sehingga dapat 

ditulis dengan huruf. Lain hal dengan contoh b, kata bilangan terdiri atas tiga 

kata sehingga konstruksi kalimat diubah. 

 

c) Angka yang menunjukan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf 

supaya lebih mudah dibaca. 

Misalnya:  

Film yang berjudul “Dilan 1990” telah mencapai 500 juta penonton. 

Pada contoh terdapat bilangan „500 juta‟, agar lebih mudah dibaca angka 

tersebut ditulis dengan angka bukan dengan huruf. 

 

d) Angka dipakai untuk menyatakan (a) ukuran panjang, berat, luas, isi dan 

waktu serta (b) nilai uang. 

Misalnya: 

1 jam 25 menit 

4 kilometer 
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 Rp450.000,00 

Pada contoh masing-masing menunjukan ukuran waktu, panjang dan mata 

uang. 

 

e) Angka dipakai untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau 

kamar. 

Misalnya: 

Jalan Soemantri Brojonegoro No. 1 

Hotel Horison, Kamar 344 

Contoh merupakan alamat rumah dan nomor kamar. Angka muncul pada 

setiap alamat rumah dan nomor kamar di hotel atau apartemen. 

 

f) Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. 

Misalnya: 

Bab II, halaman 16 

Surah An-Najm: 21 

Pada contoh, angka ditemukan sebagai penanda bagian tertentu pada 

karangan dan kitab suci. 

 

g) Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. 

a. Bilangan Utuh 

    tujuh belas   (17) 

    lima ratus     (500) 

b. Bilangan Pecahan 
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    satu persen    (1%) 

Contoh a menunjukan bilangan utuh dan contoh b menunjukan bilangan 

pecahan yang ditulis dengan huruf. 

 

h) Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. 

Misalnya: 

Perang Dunia II 

Perang Dunia Ke-2 

Perang Dunia Kedua 

Pada contoh, untuk menulis bilangan tingkat dilakukan dapat menggunakan 

bilangan romawi, imbuhan ke- diikuti bilangan atau dengan huruf. 

 

i) Penulisan angka yang mendapat akhiran –an dilakukan dengan cara berikut. 

Misalnya: 

a.dua lembar uang 2000-an  

 (dua lembar uang dua ribuan) 

b. uang 5.000an (uang lima ribuan) 

Penulisan angka yang mendapat akhiran –an dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu pertama, menyisipkan tanda (-) antara angka dan akhiran (lihat 

contoh a) dan kedua, tidak menggunakan tanda (-) antara angka dan akhiran 

(lihat contoh b). 

 

j) Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam 

peraturan perundang-undangan, akta, dan kuitansi. 



25 

 

Misalanya: 

Telah diterima uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah) untuk pembayaran sepaket buku pelajaran. 

Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dapat ditemukan dalam 

peraturan perundang-undangan, akta dan kuitansi. Contoh menunjukan 

bilangan angka dan huruf pada kuitansi. Cara penulisannya adalah dengan 

menulis angka terlebih dahulu lalu huruf yang diberi tanda ( (…) ) sebagai 

penandanya. 

 

k) Penulisan bilangan yang dilambangakan dengan angka dan diikuti huruf 

dilakukan seperti berikut. 

Misalnya: 

Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500,50 (sembilan ratus ribu 

lima ratus rupiah lima pulih sen). 

Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka lalu diikuti huruf 

dilakukan dengan menulis angka lalu huruf yang diberi tanda ( (…) ) sebagai 

penandanya. 

 

l) Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. 

Misalnya: 

- Kelapadua 

- Rajaampat 

- Simpang lima 

Penulisan bilangan dalam unsur geografi menggunakan huruf, bukan angka. 
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2.6 Kata Sandang si dan sang 

Kata si dan sang  ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Apabila unsur 

yang mengikutinya adalah unsur nama Tuhan, huruf awal kata sang ditulis 

kapital. 

Misalnya: 

a. Berkasi itu sudah dikirim oleh si pengirim. 

b. Ibu itu membelikan telpon genggam baru untuk sang anak. 

c. Kita harus berserah dirir kepada Sang Pencipta.  

Contoh menunjukan penggunaan kata „si‟ dan „sang‟ dalam kalimat. Pada 

contoh a dan b kata tersebut ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. 

(lihat contoh). Berbeda dengan contoh sebelumnya, pada contoh c, kata yang 

mengikuti kata „sang‟ diawali huruf kapital karena merupakan unsur nama 

Tuhan. 

 

3. Pemakaian Tanda Baca 

3.1 Tanda Titik 

a) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 

Misalnya: 

Sekolah kami sedang mengadakan pemilihan ketua OSIS. 

Perhatikan contoh! Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat 

pernyataan. 

 

b) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf  dalam suatu bagan, ikhtisar, 

atau daftar. 
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Misalnya: 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

1.1.1 Latar Belakang 

1.1.2 Masalah 

Pada contoh, tanda titik muncul pada penomoran bagian sebuah daftar. 

 

c) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang 

menunjukan waktu atau jangka waktu. 

Misalnya: 

pukul 05.23.05 (pukul 5 lewat 23 menit 5 detik) 

00.30.15 jam (30 menit, 15 detik) 

Dalam menulis waktu, tanda titik digunakan sebagai pemisah angka jam, 

menit dan detiknya. Perhatikan contoh! ‘pukul 05.23.05’ tanda titik tersebut 

menunjukan batas dalam waktu yang disebutkan. 

 

d) Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul 

tulisan (yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru), dan tempat 

terbit. 

Misalnya: 

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Peta Bahasa di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Depdiknas. 

Untuk menulis daftar pustaka, tanda titik digunakan sebagai pembatas unsur 

dalam daftar pustaka, kecuali antara kota terbit dan penerbit. 
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e) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya 

yang menujukan jumlah. 

Misalnya: 

Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. 

Dalam menulis bilangan yang lebih dari empat angka digunakan tanda titik 

sebagai pemisah kelipatannya. Perhatikan contoh! Muncul tanda titik dalam 

penulisan bilangan „13.000‟. 

3.2 Tanda Koma 

a) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau 

pembilangan. 

Misalnya: 

Buku pelajaran, kotak pensil, buku tulis, dan kotak bekal adalah yang setiap 

hari saya bawa ke sekolah. 

Untuk menulis rincian dalam sebuah kalimat, digunakan tanda koma sebagi 

pemisah rincian satu dengan rincian yang lainnya. Dari contoh dapat dilihat 

“Buku pelajaran, kotak pensil, buku tulis, dan kotak bekal adalah…” tanda 

koma muncul sebagai pemisah rincian barang yang dibawa ke sekolah. 

 

b) Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan 

sedangkan, dalam kalimat majemuk (setara). 

Misalnya: 

a. Dia ingin membelikan saya roti, tetapi dia tidak membawa uang tunai. 

b. Kamera itu bukan milik Sani, melainkan milik Pak Rudi. 

Contoh menunjukan penggunaan tanda koma yang digunakan sebelum kata 
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penghubung seperti tetapi dan melainkan. Contoh merupakan kalimat 

majemuk setara sehingga penggunaan kata hubung ini diperlukan. 

 

c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk 

kalimatnya. 

Misalnya: 

Kalau nanti hujan, saya tidak akan datang. 

Contoh menunjukan penggunaan tanda koma dalam kalimat majemuk 

bertingkat yang tersusun atas induk kalimat dan anak kalimat. 

 

d) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan 

dengan itu, dan meskipun demikian. 

Misalnya: 

a. Tanaman itu tidak pernah dirawat oleh pemiliknya. Jadi, wajar kalau layu. 

b. Besok akan diadakan rapat bulanan. Sehubungan dengan itu, kegiatan 

harian   dibatalkan. 

Untuk menulis kata penghubung antarkalimat, seperti jadi dan sehubungan 

dengan itu (lihat contoh) digunakan tanda koma setelah kata itu muncul. 

 

e) Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudadah kata seru, seperti o, ya, 

wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti Bu, Dik, 

atau Nak. 

Misalnya: 
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a. Aduh, aku lupa bawa buku catatan! 

b. Hati-hati, ya, di luar hujan! 

c. Siapa nama anaknya, Bu? 

Penulisan kata seru, seperti ayo dan aduh (pada contoh a dan b) digunakan 

tanda koma setelah kata itu muncul. Lalu, dalam penulisan kata sapaan dalam 

kalimat digunakan tanda koma sebelum kata itu muncul (lihat contoh c). 

 

f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 

dalam kalimat. 

Misalnya: 

Ibuku bilang, “Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.” 

Contoh menunjukan tanda koma muncul setelah kata „bilang‟ dan sebelum 

petikan langsung muncul. 

 

g) 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: 

a. Seoul, Korea Selatan 

b. Lampung, Februari 2018 

c. Maimunah, Jalan Mawar I/12, Kelurahan Maju, Kecamatan Sukajaya, 

Surabaya 111 

Dalam menulis alamat, tanda koma muncul sebagai pembatas bagian-

bagiannya. Pada contoh a, tanda koma muncul sebagai pembatas antara nama 
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kota dan nama negara. 

 

h) Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik 

susunannya dalam daftar pustaka. 

Misalnya: 

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

Contoh “Gunawan, Ilham…..” menyisipkan tanda koma di antara nama yang 

dibalik sebagai penanda nama pengarang dalam sebuah daftar pustaka. 

 

i) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan 

akhir. 

Misalnya: 

Sutan Takdir Alisjahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2 

(Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950), hlm. 25. 

Lihat pada contoh! Tanda koma muncul sebagai penanda bagian di antara 

bagian-bagian catatan kaki. 

 

j) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang 

mengikutinya untu membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga atau 

marga. 

Misalnya: 

Febri Ramadani, S.Pd. 

Bambang Irawan, S.E. 
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Pada contoh, tanda koma muncul antara nama dan singkatan akademik. 

 

k) Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen 

yang dinyatakan dengan angka. 

Misalnya: 

a. 10,3 m  

b. Rp4.500,00 

Untuk menulis angka desimal, digunakan tanda koma sebagai pembatas 

antara angka utama dan angka desimalnya (lihat contoh a). Lalu, pada contoh 

b, tanda koma muncul di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan 

angka. 

 

l) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan 

aposisi. 

Misalnya: 

Di daerahku, misalnya, banyak lahan pertanian yang sudah jadi perumahan. 

 

Pada contoh, tanda koma muncul dua kali. Hal itu dikarenakan muncul 

keterangan tambahan dalam kalimat. (perhatikan kata cetak miring dalam 

contoh) 

 

m) Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal 

kalimat untuk menghindari salah baca/salah pengertian. 

Misalnya: 
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Bandingkan! 

a. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. 

b. Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. 

Contoh menunjukan penggunaan tanda koma sebagai penghindar ambiguitas. 

Apabila tanda koma tidak digunakan dalam kalimat tersebut, makna yang 

muncul dari kalimat tersebut dapat berubah. 

 

3.3 Tanda Titik Koma 

a) Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk 

memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam 

kalimat majemuk. 

Misalnya: 

Bapak mencuci mobil; Ibu mencuci baju; Aku mencuci sepatu. 

Kalimat dalam contoh adalah kalimat majemuk yang seharusnya 

menggunakan kata penghubung „ketika‟ dan „dan‟ untuk memisahkannya 

tetapi kata penghubung tersebut dapat diganti dengan digunakannya tanda 

titik koma dalam kalimat. 

 

b) Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 

Misalnya: 

Syarat penerimaan staf OSIS adalah: 

(1) Sudah ikut LKMMTD; 

(2) Berada di jenjang kedua (kelas VII); 

(3)…. 

Perincian dalam contoh adalah klausa, sehingga yang digunakan untuk 



34 

 

memisahkannya adalah tanda titik koma. 

 

c) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian 

dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. 

Misalnya: 

Ayu akan membeli buku, sepatu, dan kaos kaki; laptop, dan flashdisk; kaus 

oblong, celana pendek, dan topi. 

Perhatikan contoh! Apabila dalam sebuah kalimat terdapat pemerincian yang 

menggunakan tanda koma lalu muncul pemerincian lain, tanda titik koma 

menjadi penanda batas pemerincian satu dengan yang lain. Pemerincian yang 

muncul pada contoh adalah berdasar pada jenis. 

 

3.4  Tanda Titik Dua 

a) Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti 

pemerincian atau penjelasan. 

Misalnya: 

Perangkat kelas yang dibutuhkan: ketua, sekretaris dan bendahara. 

Contoh menunjukan penggunaan tanda titik dua dalam sebuah kalimat yang 

langsung diikuti oleh pemerincian. 

 

b) Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan 

pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 

Misalnya: 

Pak Sontri memanggil Danu, Cindy dan Ahmad. 
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Tanda titik dua tidak muncul dalam contoh karena pernyataan tersebut 

diakhiri oleh perincian bukan diikuti oleh perincian. 

 

c) Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan 

pemerian. 

Misalnya: 

Ketua          : Ardion Pandu 

Sekretaris   : Maimunah 

Bendahara  : Lola Lestari 

Kata „Ketua‟ dan „Ardion…‟ dalam contoh merupakan ungkapan yang perlu 

dilengkapi oleh pemerian, sehingga tanda titik dua muncul di antaranya. 

 

d) Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukan 

pelaku dalam percakapan. 

Misalnya: 

Ibu      : “Ayo kita cepat pulang!” 

Anang : “Iya, Bu. Hari sudah gelap.” 

Ibu      : “Lekas bereskan mainanmu” 

Dalam setiap dialog yang muncul dalam naskah drama, muncul tanda titik 

dua untuk memisahkan tokoh dan kalimat yang diungkapkannya. (lihat 

contoh) 

 

e) Tanda titik dua dipakai di antara (a) jilid atau nomor dan halaman, (b) surah 

dan ayat dalam kitab suci, (c) judul dan anak judul suatu karangan, serta (d) 
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nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. 

Misalnya: 

- Surah Yasin: 15-18 

- Gunawan, Ilham. 1984. Kamus Politik Internasional. Jakarta: Restu Agung. 

Pada contoh pertama yang merupakan sebuah surah, tanda titik dua muncul 

sebagai pemisah antara nama surah dan ayat yang dirujuknya. Lalu, pada 

contoh kedua yang merupakan daftar pustaka, tanda titik dua muncul antara 

nama kota dan nama penerbit. 

 

3.5 Tanda Hubung 

a) Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh 

pergantian baris. 

Misalnya: 

Di samping cara lama, diterapkan juga be-berapa cara baru. 

Apabila mengalami pemenggalan kata dalam menulis sebuah kata, digunakan 

tanda hubung sebagai tanda pemenggalan. Pada contoh, kata „beberapa‟ 

mengalami pemenggalan sehingga muncul tanda hubung setelah suku kata 

(be-). 

 

b) Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 

Misalnya: 

Anak-anak 

Berulang-ulang 

Kata ulang (seperti pada contoh) disambung dengan menggunakan tanda 
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hubung. 

 

c) Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang 

dinyatakan dengan angka  atau menyambung huruf dalam kata yang dieja 

satu-satu. 

Misalnya: 

a. 12-13-2014 

b. k-e-t-u-a 

Pada contoh a, tanggal, bulan dan tahun yang ditulis dengan angka disambung 

dengan menggunakan tanda hubung. Lalu, contoh b adalah kata yang dieja 

dan hurufnya didambung menggunakan tanda hubung. 

 

d) Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata 

ungkapan. 

Misalnya: 

Bandingkan! 

a. ber-evolusi        

be-revolusi 

b. meng-ukur        

me-ngukur 

Pada contoh a, tanda hubung muncul untuk memperjelas makna dan 

hubungan bagian dalam kata „berevolusi‟. 
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e) Tanda hubung dipakai untuk merangkai se-, ke-, -an, kata atau imbuhan 

dengan singkatan yang berupa huruf kapital , kata dengan kata ganti Tuhan, 

huruf dan angka (D-1, S-2), dan kata ganti –ku, -mu dan, -nya. 

Misalnya: 

a. se-Lampung 

b. peringkat ke-17 

c. karunia-Nya 

d. S-1, D-4 

e. KTP-ku, SIM-mu dan ATM-nya. 

f. hari-H 

Perhatian contoh! Tanda hubung muncul pada contoh a karena kata yang 

diawali imbuhan se- menggunakan huruf kapital . Lalu, pada contoh c, tanda 

hubung muncul sebagai perangkai kata yang diikuti kata ganti Tuhan. 

 

f) Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur 

bahasa daerah atau bahasa asing. 

Misalnya: 

a. di-back up 

b. di-sowan-i (bahasa Jawa, didatangi) 

Pada contoh, muncul tanda hubung antara imbuhan dengan kata yang 

mengikutinya karena kata yang mengikuti adalah kata yang berasal dari 

bahasa asing dan daerah. 
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g) Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek 

bahasan. 

Misalnya: 

a. Kata pasca- berasal dari bahasa Sanskerta. 

b. Akhiran -isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. 

Kata „pasca-„ diberikan tanda hubung karena merupakan sebuah objek 

kebahasaan. 

 

3.6 Tanda Pisah 

a) Tanda pisah dapat dipisahkan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat 

yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat.  

Misalnya: 

Kemerdekaan bangsa itu—saya yakin akan tercapai—diperjuangkan oleh 

bangsa itu sendiri. 

Pada contoh, tanda pisah muncul sebagai penjelas dari kalimat tersebut. „saya 

yakin akan tercapai‟ merupakan unsur lain dari luar kalimat sehingga perlu 

dimunculkan tanda pisah sebagai penjelasnya. 

 

b) Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi 

atau keterangan lain.  

Misalnya: 

Soekarno-Hatta—Proklamator Kemerdekaan RI—diabadikan menjadi nama 

bandar udara internasional. 

Keterangan lain yang muncul dalam contoh merupakan penegas dari kalimat 

tersebut. 
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3.7  Tanda Tanya 

a) Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 

Misalnya: 

a. Siapa yang membeli roti itu? 

b. Kapan dia pulang? 

Contoh a dan b merupakan kalimat tanya yang dicirikan dengan munculnya 

kata tanya sehingga harus diakhiri dengan tanda tanya. 

 

b) Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat 

yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 

Misalnya: 

a. Di Indonesia terdapat 740 (?) bahasa daerah. 

b.Jakarta merupakan daerah terpadat di Indonesia (?). 

Dalam contoh a, kalimat tersebut mengandung informasi yang belum akurat 

sehingga muncul tanda tanya yang diikuti dengan tanda kurung sebagai 

penegasnya. 

 

3.8 Tanda Seru  

Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa 

seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, 

atau emosi yang kuat. 

Misalnya: 

a. Bayarlah pajak tepat pada waktunya! 

b. Merdeka! 
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c. Masa! Dia yang mengambil dompetku? 

Pernyataan yang muncul sebagai contoh merupakan seruan, ajakan dan 

ketidakpercayaan. Untuk memperkuat ekspresi tersebut digunakan tanda seru 

dalam pernyataan tersebut. 

 

3.9 Tanda Elipsis 

a) Tanda elipsis dipakai untuk menunjukan bahwa dalam suatu kalimat atau 

kutipan ada bagian yang dihilangkan. 

Misalnya: 

a. Penyebab kemerosotan … akan diteliti lebih lanjut. 

b. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah…. 

Contoh a dan b menunjukan pernyataan yang memiliki bagian hilang dalam 

konstruksinya, sehingga disisipkan ellipsis sebagai penanda hilang tersebut. 

 

b) Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog.  

Misalnya: 

a. “Katanya … seperti ... gimana, Bu?” 

b. “Jadi, simpulannya … oh, sudah saatnya istirahat.” 

Dalam sebuah dialog drama biasa muncul ujaran yang berhenti atau tidak 

selesai, sehingga digunakan tanda ellipsis sebagai penegas ketidak-selesaian 

ujaran tersebut. (lihat contoh) 
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3.10. Tanda Petik 

a) Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari 

pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 

Misalnya: 

“Kerjakan halaman 1-4 sekarang!” perintah Pak Samsul. “Selesai jam 

istirahat akan kita bahas bersama.” 

Dalam menulis petikan langsung yang dikutip dari ujaran seseorang, tanda 

petik digunakan untuk memperjelasnya, seperti pada contoh. 

 

b) Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, 

naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kaalimat. 

Misalnya: 

a. Perhatikan “Pemakaian Huruf” dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia. 

b. Film “Dilan 1990” akan segera tayang! 

Pada contoh a, muncul bab buku sehingga muncul digunakan tanda petik 

untuk mengapit bab tersebut agar lebih jelas. 

 

c) Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau 

kata yang mempunyai arti khusus. 

Misalnya: 

Dilarang memberikan “amplop” kepada petugas! 

Pada contoh, munccul ungkapan dengan arti khusus, yaitu „amplop‟. Untuk 
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menegaskan kepemilikan arti khusus itu digunakan tanda petik untuk 

mengapitnya. 

 

3.11 Tanda Petik Tunggal 

a) Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam 

petikan lain. 

Misalnya: 

“Apa kau dengar bunyi „brem-brem‟ 5 menit lalu?” tanya Karin. 

Ungkapan brem-brem muncul dalam sebuah petikan langsung, sehingga 

untuk menegaskan digunakan tanda petik tunggal yang mengapitnya. 

 

b) Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau 

penjelasan kata atau ungkapan. 

a. tergugat         „yang digugat‟ 

b. policy            „kebijakan‟ 

c. laba                „keuntungan‟ 

Untuk memberi penjelasan atau makna dari suatu ungkapan, digunakan tanda 

petik tunggal untuk menandainya. 

 

3.12 Tanda Kurung 

a) Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 

Misalnya: 

a. Ayah akan membuat surat ijin mengemudi (SIM). 

b. Siswa kelas XI sedang menghadiri sosialisasi KTP (kartu tanda penduduk). 

Contoh a dan contoh b mengandung unsur yang memerlukan keterangan 
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tambahan, sehingga muncul tanda kurung yang mengapit keterangan 

tambahan tersebut. (lihat contoh) 

 

b) Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan 

bagian utama kalimat. 

Misalnya: 

a. Sajak Tranggono yang berjudul “Ubud” (nama tempat terkenal di Bali) 

ditulis pada tahun 1962. 

b. Data rumah sakit (lihat Tabel 8) menunjukan jumlah bangunan yang perlu 

renovasi. 

Dalam contoh a, muncul keterangan yang memperjelas bagian kalimat, 

namun bukan bagian kalimat utama, yaitu nama tempat terkenal di Bali. 

Untuk memisahkan bagian itu dengan yang kalimat utama digunakan tanda 

kurung. 

 

c) Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di 

dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. 

Misalnya: 

a. Ayah berangkat ke terminal dengan (bus) Transjakarta. 

b. Keripik pisang yang terkenal berasal dari (Kota) Metro. 

Perhatikan contoh! Kata Transjakarta sudah mewakilkan keberadaannya 

sebagai bus sehingga kata bus dapat dihilangkan dari kalimat, untuk 

menandai hal itu digunakan tanda kurung. 
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d) Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan 

sebagain penanda pemerian. 

Barang yang ada di dalam kelas (a) meja belajar, (b) kursi, (c) papan tulis, 

dan (d) meja guru. 

Tanda kurung yang mengapit huruf dalam contoh menadai pemerian yang 

muncul dalam kalimat. 

 

3.13 Tanda Kurung Siku 

a) Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit hurf, kata, atau kelompok kata 

sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam 

naskah asli yang ditulis orang lain. 

Misalnya: 

Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai [dengan] kaidah bahasa 

Indonesia. 

Pada contoh, kata „dengan‟ yang diberi tanda kurung siku merupakan 

tambahan dalam kalimat untuk memperbaiki konstruksi kalimat tersebut. 

 

b) Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas 

yang terdapat dalam tanda kurung. 

Misalnya: 

Persamaan kedua prose situ (perbedaannya dibicarakan di dalam Bab II 

[lihat halaman 35-38]) perlu dibentangkan di sini. 

 

Pada contoh, muncul kalimat penjelas dalam keterangan yang bertanda 
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kurung, untuk menandai kelimat tambahan tersebut digunakan tanda kurung 

siku.(lihat contoh) 

 

3.14 Tanda Garis Miring 

a) Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan 

penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim. 

a. Jalan Mulia II/02 

b. Nomor: 8/RTL/IV/2018 

Nomor surat atau nomor alamat ditulis dengan menyisipkan tanda garis 

miring sebagai pemisah bagian-bagiannya. (lihat contoh) 

 

b) Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan,, atau, serta setiap. 

Perhatikan! 

a. siswa/siswi           

    „siswa dan siswi‟ 

b. harganya Rp500,00/lembar  

    „harganya Rp500,00 setiap lembar‟. 

c. dikirimkan lewat JNE/TIKI 

    „dikirimkan lewat JNE atau TIKI‟ 

Pada contoh a, kata „dan‟ hilang dan diganti dengan tanda garis miring 

sebagai penggantinya. Begitu pula pada contoh b dan c. 

 

c) Tanda garis miring dipakai untuk huruf, kata, atau kelompok kata sebagai 

koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli 

yang ditulis orang lain. 
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Misalnya: 

Dia sedang menyelesaikan /h/utangnya di bank. 

Kata „utang‟ yang muncul pada contoh mendapat koreksi karena bukan kata 

baku, sehingga digunakan tanda garis miring penanda koreksinya. 

 

3.15 Tanda Apostrof 

Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukan penghilangan bagian kata atau 

bagian angka tahun dalam konteks tertentu. 

Misalnya: 

a. Kalian ke sini, „kan? („kan = bukan) 

b. Malam „lah tiba. („lah = telah) 

c. 12-4-‟18 (‟18 = 2018) 

Pada contoh terjadi penghilangan bagian kata tertentu, seperti pada 

“…„kan?.”.  Untuk menegaskan penghilang tersebut, digunakan tanda 

penyingkat atau apostrof. 

 

B. Karangan 

 

1 .     Pengertian dan Jenis-Jenis Karangan 

Menurut Widyamartaya, dkk. (dalam Dalman, 2014: 85), mengarang adalah suatu 

proses kegiatan berpikir manusia yang hendak menggunakan kandungan jiwa 

kepada orang lain atau diri sendiri dalam tulisannya. Dalman (2014: 86) sendiri 

mengungkapkan bahwa mengarang adalah proses pengungkapan gagasan, ide, 

angan-angan, dan perasaan yang disampaikan melalui unsur-unsur bahasa (kata, 

kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana yang utuh) dalam bentuk tulisan. 
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Proses mengarang akan menghasilkan sebuah produk, yaitu karangan. Menurut 

Keraf (1994: 2) karangan adalah bahasa tulis yang merupakan rangkaian kata 

demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf dan akhirnya menjadi 

sebuah wacana yang dibaca dan dipahami. Dalman (2014) membedakan karangan 

menjadi lima jenis, yaitu deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi.  

 

2.      Kriteria Karangan yang Baik 

Menurut Dalman (2014: 100) untuk membuat karangan yang baik, setidak-

tidaknya penulis harus memenuhi kriteria yang berhubungan dengan tema, 

ketepatan isi dalam paragraf, kesesuaian isi dengan judul, ketepatan susunan 

kalimat dan ketepatan penggunaan ejaan. Selanjutnya, Nursito (1999: 47) 

menyatakan sebuah karangan selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu bentuk 

dan isi. Bentuk berkaitan dengan bahasa, sedangkan isi berkaitan dengan materi 

yang terkandung dalam karangan.  

 

3.      Karangan Deskripsi  

Menurut Finoza (dalam Dalman 2014: 03), deskripsi adalah bentuk tulisan yang 

bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan 

melukiskan hakikat objek yang sebenarnya. Deskripsi berasal dari kata “describe” 

yang berarti menulis tentang, atau membeberkan hal. Dalam bidang karang 

mengarang, deskripsi dimaksudkan sebagai suatu karangan yang digunakan 

penulis untuk memindahkan kesan-kesannya, memindahkan hasil pengamatan dan 

perasaannya, dan disajikan kepada para pembaca.  
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Menurut Dalman (2014: 94) karangan deskripsi merupakan karangan yang 

melukiskan atau menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu dengan kata-

kata secara jelas dan terperinci sehingga si pembaca seolah-olah turut merasakan 

atau mengalami langsung apa yang dideskripsikan si penulisnya. Lalu, Hikmat 

dan Solihati (2013: 89) menyatakan bahwa karangan deskripsi merupakan 

karangan yang berusaha menggambarkan benda, manusia atau tempat tertentu. 

 

C. Analisis Kesalahan Berbahasa 

Sejatinya dalam sebuah proses pembelajaran pasti terjadi kesalahan, begitu pula 

dalam proses belajar bahasa. Kesalahan berbahasa adalah sesuatu yang dekat 

keberadaannya dengan proses belajar bahasa. Tarigan dalam Rusminto (2011: 21) 

menegaskan bahwa hendaknya disadari benar-benar bahwa orang tidak dapat 

belajar bahasa tanpa berbuat kesalahan. Dari pernyataan tersebut dapat dipastikan 

bahwa setiap pebelajar bahasa pasti melakukan kesalahan. 

Menurut Corder (dalam Rusminto, 2011: 21) kesalahan (errors) berbeda dengan 

kekeliruan (mistakes). Dinyatakannya kesalahan berbahasa (errors) adalah 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara sistematis dan konsisten, dan 

disebabkan oleh belum dipahaminya sistem linguistik bahasa yang digunakan. 

Sementara itu, kekeliruan (mistakes) adalah penyimpangan yang tidak sistematis 

dan tidak konsisten. 

Kesalahan berbahasa merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari, 

namun akan berpengaruh pada hal-hal lain apabila tidak ditindaklanjuti termasuk 

dalam ranah penggunaan bahasa seseorang. Hal tersebut yang membuat adanya 

analisis kesalahan berbahasa, untuk mengetahui kemudian dibenahi. 
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1.      Ragam Kesalahan Berbahasa 

Kesalahan berbahasa memiliki banyak macam sehingga dapat dikelompokkan ke 

berbagai kategori. Pengelompokkan ini berdasar pada pemikiran dan sudut 

pandang yang berbeda-beda. Misal saja, berdasarkan keteraturan kemunculannya 

Corder dalam Rusminto (2011: 24) mengklasifikasikan kesalahan berbahasa 

menjadi tiga klasifikasi, yaitu (1) kesalahan prasistematis (presystematic errors), 

ialah kesalahan yang muncul karena tingkat penguasaan kaidah bahasa target 

masih sangat rendah dan ketidaktahuan perbedaan sistem bahasa pertama dan 

bahasa target; (2) kesalahan sistematis (systematics errors), yakni kesalahan yang 

timbul karena pebelajar belum mampu menggunakan kaidah bahasa target yang 

dipelajari secara tepat (appropriate); dan (3) kesalahan pasca sistematis 

(postsystematics errors), yaitu kesalahan yang terjadi karena penggunaan kaidah 

yang tidak konsisten, kecerobohan, dan menggunakan kaidah bahasa target.  

Selain Corder ada pula pakar-pakar lain yang mengklasifikasikan kesalahan 

berbahasa berdasar pada pengaruh kesalahan terhadap makna komunikasi, 

penampakan struktur, dan sumber penyebab. Huda (dalam Rusminto, 2011: 25) 

menyatakan bahwa walaupun para peneliti menganjurkan penggunaan klasifikasi 

dan istilah berbeda-beda, secara umum mereka sepakat bahwa kebanyakan 

pebelajar melakukan dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan-kesalahan yang dapat 

ditelusuri dari bahasa pertamanya dan kesalahan-kesalahan yang menandai 

perkembangan bahasa pebelajar. 
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2.      Taksonomi Kesalahan Berbahasa 

Di samping ragam kesalahan berbahasa yang telah dikemukakan pada bagian 

terdahulu, terdapat pula pengklasifikasian 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 mengklasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan 

komponen dan atau konstituen bahasa tertentu yang dipengaruhi oleh kesalahan. 

Berdasarkan komponen-komponen bahasa, kesalahan berbahasa dapat 

diklasifikasikan ke dalam empat klasifikasi, yaitu kesalahan fonologi, kesalahan 

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 

dianalisis. Taksonomi kategori linguistik ini sering digunakan untuk memberikan 

deskripsi tambahan pada taksonomi yang lain. Sebagai contoh, seorang peneliti 

ingin mengkaji kesalahan interlingual dan intralingual, peneliti tersebut dapat 
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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 berbahasa 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 butir atau unsur yang seharusnya tidak diperlukan dalam satuan bahasa 

tertentu; (3) kesalahan pembentukan (misformation), yaitu kesalahan yang 

disebabkan oleh bentukan suatu konstruksi satuan bahasa tertentu yang tidak 

tepat; dan (4) kesalahan pengurutan (misordering), yaitu kesalahan yang 

disebabkan oleh penempatan atau pengurutan unsur tertentu yang tidak tepat. 

Taksonomi komparatif (comparative taxonomy) didasarkan pada perbandingan 

antara struktur kesalahan berbahasa kedua dan tipe-tipe konstruksi lainnya. 

Sebagai contoh, jika peneliti ingin mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan 

spebelajar bahasa Indonesia yang berbahasa pertama bahasa Jawa, peneliti dapat 

membandingkan struktur kesalahan pebelajar tersebut dengan kesalahan-

kesalahan yang dibuat oleh pebelajar bahasa Indonesia yang berbahasa dapat 

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

(2) kesalahan interlingual, (3) kesalahan taksa (ambiguous errors), dan  

(4) kesalahan lain-lain. 
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Taksonomi efek komunikasi 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 menggangu 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 

 

A. Pendekatan dan Metode 

Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan  dan mengklasifikasikan 

penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia pada karangan deskripsi siswa kelas VII 

SMPN 1 Metro tahun pelajaran 2017/2018 berdasarkan taksonomi kesalahan 

berbahasa . Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut digunakan 

pendekatan kualitatif  dengan metode penelitian deskriptif. Bodgan dan Taylor 

(dalam Moleong, 2006: 4) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa 

kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan menggambarkan dan 

menganalisis individu melalui tulisannya. Menggunakan penelitian deskriptif, 

peneliti menggambarkan dengan sistematis dan apa adanya  penggunaan Ejaan 

Bahasa Indonesia pada karangan deskripsi siswa melalui analisis taksonomi 

siasat permukaan dan efek komunikatif. 

B. Data 

Data yang diambil untuk penelitian ini berupa penggunaan Ejaan Bahasa 

Indonesia yang ada pada karangan deskripsi buatan siswa kelas VII  

SMPN 1 Metro TP 2017/2018.  
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C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dokumentasi, dengan 

mengumpulkan karangan deskripsi yang dibuat oleh siswa. Langkah-langkah 

analisis data pada penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1. Menyusun dan memberi nomor pada setiap karangan siswa. 

2. Membaca dan menandai setiap kesalahan penggunaan ejaan yang 

ditemukan dalam karangan. 

3. Mengklasifikasikan setiap bentuk kesalahan penggunaan ejaan yang 

ditemukan berdasarkan dua taksonomi kesalahan berbahasa (taksonomi 

siasat permukaan dan efek komunikatif). 

4. Menganalisis tiap bentuk kesalahan berbahasa berdasarkan jenis kesalahan 

dan taksonominya. 
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Tabel 3.1 Indikator Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

No. Indikator Sub Indikator Deskriptor 

1. Pemakaian Huruf Huruf Kapital 1. Huruf kapital atau besar dipakai sebagai 

huruf pertama kata pada awal kalimat. 

 

2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

unsur nama orang, termasuk julukan. 

 

3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat 

dalam petikan langsung. 

 

4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

setiap kata nama agama, kitab suci, dan 

Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti 

untuk Tuhan. 

 

5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

unsur nama gelar kehormatan, keturunan, 

keagamaan, atau akademik yang diikuti 

nama orang, termasuk gelar akademik yang 

mengikuti nama orang. 

 

6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

unsur nama gelar kehormatan, keturunan, 

keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan 

kepangkatan yang dipakai sapaan. 

 

7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

unsur jabatan dan pangkat yang diikuti 

nama orang atau yang dipakai sebagai 

pengganti nama orang tertentu, nama 

instansi, atau nama tempat. 

 

8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. 

 

9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama tahun, bulan, hari dan hari besar 

lainnya. 

 

10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

unsur nama peristiwa sejarah. 

 

11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama geografi. 

 

12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

semua kata (termasuk semua unsur bentuk 

ulang sempurna) dalam nama negara, 

lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, 

kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, 

yang, dan untuk. 
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13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

setiap kata (termasuk unsur kata ulang 

sempurna) di dalam judul buku, karangan, 

artikel, dan makalah serta nama majalah dan 

surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, 

ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak 

terletak pada posisi awal. 

 

14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

unsur singkatan nama gelar, pangkat atau 

sapaan. 

 

15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

kata penunjuk hubungan keterangan, seperti 

bapak, ibu, kakak, adik dan paman, serta 

kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam 

penyapaan atau pengacuan. 

 

  Huruf Miring 1. Huruf tebal dipakai untuk menuliskan judul 

buku, nama majalah, atau nama surat kabar 

yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam 

daftar pustaka. 

 

2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan 

atau mengkhususkan huruf, bagian kata, 

kata atau kelompok kata dalam kalimat. 

 

3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata 

atau ungkapan dalam bahasa daerah atau 

bahasa asing. 

 

  Huruf Tebal 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan 

bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 

 

2. Huruf tebal dapat dipakai untuk 

menegaskan bagian-bagian karangan, 

seperti judul buku, bab, atau subbab. 

 

2. Penulisan Kata Kata Depan Kata depan, seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya. 

  Partikel 1. Partikel -lah, -kah, dan -tah ditulis 

serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 

 

2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang 

mendahuluinya. 

 

3. Partikel per yang berarti ‘demi’, ‘tiap’, atau 

‘mulai’ ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya. 

 

  Kata Ganti ku-, 

kau-, -ku, -mu, dan 

Kata ganti ku- dank au- ditulis serangkai 

dengan kata yang mengikutinya, sedangkan –
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–nya. ku, -mu, dan –nya ditulis serangkai dengan kata 

yang mendahuluinya. 

  Singkatan dan 

Akronim 

1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, 

jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda 

titik pada setiap unsur singkatan itu. 

 

2. a. Singkatan yang terdiri atas awal setiap 

kata nama lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badam 

atau organisasi, serta nama dokumen resmi 

ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda 

titik. 

b. Singkatan yang terdiri atas huruf awal 

setiap kata yang bukan nama diri ditulis 

dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 

 

3. Singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau 

lebih diikuti dengan tanda titik. 

 

4. Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang 

lazim dipakai dalam surat-menyurat 

masing-masing diikuti oleh tanda titik. 

 

5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, 

takaran, timbangan, dan mata uang tidak 

diikuti tanda titik. 

 

6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf 

awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital 

tanpa tanda titik. 

 

7. Akronim nama diri yang berupa gabungan 

suku kata atau gabungan huruf dan suku 

kata dari deret kata ditulis dengan huruf 

awal kapital. 

 

8. Akronim bukan nama diri yang berupa 

gabungan huruf awal dan suku kata atau 

gabungan suku kata ditulis dengan huruf 

kecil. 

 

  Angka dan 

Bilangan 

1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan 

dengan satu atau dua kata ditulis dengan 

huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan 

seperti dalam perincian. 

 

2. a. Bilangan pada awal kalimat ditulis 

dengan huruf. 

b. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak 

dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, 

susunan kalimatnya diubah. 

 

3. Angka yang menunjukan bilangan besar 
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dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya 

lebih mudah dibaca. 

 

4. Angka dipakai untuk menyatakan (a) 

ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu 

serta (b) nilai uang. 

 

5. Angka dipakai untuk menomori alamat, 

seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. 

 

6. Angka dipakai untuk menomori bagian 

karangan atau ayat kitab suci. 

 

7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan 

sebagai berikut. 

 tujuh belas    (17) 

satu persen   (1%) 

 

8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan 

dengan cara berikut. 

Perang Dunia II abad ke XX 

Perang Dunia Ke-2 abad ke-20 

Perang Dunia Kedua abad kedua puluh 

 

9. Penulisan angka yang mendapat akhiran –an 

dilakukan dengan cara berikut (pada kolom 

contoh). 

2000-an    (dua ribuan) 

 

10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf 

sekaligus dilakukan dalam peraturan 

perundang-undangan, akta, dan kuitansi. 

 

11. Penulisan bilangan yang dilambangakan 

dengan angka dan diikuti huruf dilakukan 

seperti berikut. 

Rp9000 (sembilan ribu rupiah) 

 

12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur 

nama geografi ditulis dengan huruf.  

 

  Kata Sandang si 

dan sang 

Kata si dan sang  ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya. Apabila unsur yang mengikutinya 

adalah unsur nama Tuhan, huruf awal kata sang 

ditulis kapital. 

3. Pemakaian Tanda 

Baca 

Tanda Titik 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat 

pernyataan. 

 

2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau 

huruf  dalam suatu bagan, ikhtisar, atau 

daftar. 

 

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

menunjukan waktu atau jangka waktu. 

 

4. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di 

antara nama penulis, tahun, judul tulisan 

(yang tidak berakhir dengan tanda tanya 

atau tanda seru), dan tempat terbit. 

 

5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan 

bilangan ribuan atau kelipatannya yang 

menujukan jumlah. 

 

  Tanda Koma 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur 

dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 

 

2. Tanda koma dipakai sebelum kata 

penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan 

sedangkan, dalam kalimat majemuk 

(setara). 

 

3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan 

anak kalimat yang mendahului induk 

kalimatnya. 

 

4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau 

ungkapan penghubung antarkalimat, seperti 

oleh karena itu, jadi, dengan demikian, 

sehubungan dengan itu, dan meskipun 

demikian. 

 

5. Tanda koma dipakai sebelum dan/atau 

sesudah kata seru, seperti o, ya, wah, aduh, 

atau hai, dan kata yang dipakai sebagai 

sapaan seperti Bu, Dik, atau Nak. 

 

6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan 

petikan langsung dari bagian lain dalam 

kalimat. 

 

7. 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. 

 

8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan 

bagian nama yang dibalik susunannya 

dalam daftar pustaka. 

 

9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian 

dalam catatan kaki atau catatan akhir. 

 

10. Tanda koma dipakai di antara nama orang 

dan singkatan gelar akademis yang 
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mengikutinya untuk membedakannya dari 

singkatan nama diri, keluarga atau marga. 

 

11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal 

atau di antara rupiah dan sen yang 

dinyatakan dengan angka. 

 

12. Tanda koma dipakai untuk mengapit 

keterangan tambahan atau keterangan 

aposisi. 

 

13. Tanda koma dapat dipakai di belakang 

keterangan yang terdapat pada awal kalimat 

untuk menghindari salah baca/salah 

pengertian. 

  Tanda Titik Koma 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai 

pengganti kata penghubung untuk 

memisahkan kalimat setara yang satu dari 

kalimat setara yang lain di dalam kalimat 

majemuk. 

 

2. Tanda titik koma dipakai pada akhir 

perincian yang berupa klausa. 

 

3. Tanda titik koma dipakai untuk 

memisahkan bagian-bagian pemerincian 

dalam kalimat yang sudah menggunakan 

tanda koma. 

 

  Tanda Titik Dua 1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu 

pernyataan lengkap yang diikuti 

pemerincian atau penjelasan. 

 

2. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian 

atau penjelasan merupakan pelengkap yang 

mengakhiri pernyataan. 

 

3. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau 

ungkapan yang memerlukan pemerian. 

 

4. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama 

sesudah kata yang menunjukan pelaku 

dalam percakapan. 

 

5. Tanda titik dua dipakai di antara (a) jilid 

atau nomor dan halaman, (b) surah dan ayat 

dalam kitab suci, (c) judul dan anak judul 

suatu karangan, serta (d) nama kota dan 

penerbit dalam daftar pustaka. 

 

  Tanda Hubung 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai 

bagian kata yang terpenggal oleh pergantian 

baris. 
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2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung 

unsur kata ulang. 

 

3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung 

tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan 

dengan angka  atau menyambung huruf 

dalam kata yang dieja satu-satu. 

 

4. Tanda hubung dapat dipakai untuk 

memperjelas hubungan bagian kata 

ungkapan. 

 

5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai se-, 

ke-, -an, kata atau imbuhan dengan 

singkatan yang berupa huruf kapital , kata 

dengan kata ganti Tuhan, huruf dan angka 

(D-1, S-2), dan kata ganti –ku, -mu dan, -

nya dengan singkatan yang mendahuluinya. 

 

6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai 

unsur bahasa Indonesia dengan unsur 

bahasa daerah atau bahasa asing. 

 

7. Tanda hubung digunakan untuk menandai 

bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. 

  Tanda Pisah 1. Tanda pisah dapat dipisahkan untuk 

membatasi penyisipan kata atau kalimat 

yang memberi penjelasan di luar bangun 

kalimat. 

 

2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk 

menegaskan adanya keterangan aposisi atau 

keterangan lain. 

 

  Tanda Tanya 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat 

tanya. 

 

2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung 

untuk menyatakan bagian kalimat yang 

disangsikan atau yang kurang dapat 

dibuktikan kebenarannya. 

 

  Tanda Seru Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan 

atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah 

yang menggambarkan kesungguhan, 

ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 

 

  Tanda Elipsis 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukan 

bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada 

bagian yang dihilangkan. 

 

2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran 
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yang tidak selesai dalam dialog. 

  Tanda Petik 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan 

langsung yang berasal dari pembicaraan, 

naskah, atau bahan tertulis lain. 

 

2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul 

sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, 

atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 

 

3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah 

ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang 

mempunyai arti khusus. 

 

  Tanda Petik 

Tunggal 

1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit 

petikan yang terdapat dalam petikan lain. 

 

2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit 

makna, terjemahan, atau penjelasan kata 

atau ungkapan. 

  Tanda Kurung 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit 

tambahan keterangan atau penjelasan. 

 

2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit 

keterangan atau penjelasan yang bukan 

bagian utama kalimat. 

 

3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf 

atau kata yang keberadaannya di dalam teks 

dapat dimunculkan atau dihilangkan. 

 

4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf 

atau angka yang digunakan sebagain 

penanda pemerian. 

 

  Tanda Kurung Siku 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit 

huruf, kata, atau kelompok kata sebagai 

koreksi atau tambahan atas kesalahan atau 

kekurangan di dalam naskah asli yang 

ditulis orang lain. 

 

2.  Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit 

keterangan dalam kalimat penjelas yang 

terdapat dalam tanda kurung. 

 

  Tanda Garis Miring 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor 

surat, nomor pada alamat, dan penandaan 

masa satu tahun yang terbagi dalam dua 

tahun takwim. 

 

2. Tanda garis miring dipakai sebagai 

pengganti kata dan,, atau, serta setiap. 

 

3. Tanda garis miring dipakai untuk huruf, 
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Sumber: Panitia Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kata, atau kelompok kata sebagai koreksi 

atau pengurangan atas kesalahan atau 

kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis 

orang lain. 

 

  Tanda Penyingkat 

atau Apostrof 

Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukan 

penghilangan bagian kata atau bagian angka 

tahun dalam konteks tertentu. 
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Tabel. 3.2 Taksonomi Analisis Kesalahan Berbahasa 

 

No. Jenis Taksonomi Sub Jenis 

Taksonomi 

Deskriptor 

1. Taksonomi Siasat 

Permukaan 

Kesalahan 

Penghilangan 

(Omission) 

Kesalahan yang disebabkan oleh 

ketidakhadiran butir yang seharusnya 

ada dalam satuan bahasa tertentu. 

Kesalahan 

Penambahan 

(Addition) 

Kesalahan yang disebabkan oleh 

hadirnya suatu butir yang seharusnya 

tidak diperlukan dalam satuan bahasa 

tertentu. 

Kesalahan 

Pembentukan 

(Misformation) 

Kesalahan yang disebabkan oleh 

pembentukan suatu konstruksi satuan 

bahasa tertentu yang tidak tepat. 

Kesalahan 

Pengurutan 

(Misordering) 

Kesalahan yang disebabkaan oleh 

penempatan atau pengurutan unsur-

unsur tertentu yang tidak tepat. 

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 sehingga benar-

benar mengganggu komunikasi dan 

dapat mengubah suatu makna dalam 

kalimat tersebut. 

Sumber : Rusminto, Nurlaksana Eko. 2011. Analisis Kesalahan Berbahasa 

(Sebuah Kajian Keterampilan Berbahasa pada Anak-

anak).Bandarlampung: Universitas Lampung. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pada bab pembahasan, berikut diuraikan simpulan dan saran.  

A. Simpulan 

Berikut ini, simpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian.  

1. Berdasarkan taksonomi siasat permukaan, pada karangan deskripsi siswa 

terdapat kesalahan penghilangan (omission) sebanyak 27 kesalahan, 

kesalahan penambahan (addition) sebanyak 22 kesalahan, dan kesalahan 

pembentukan (misformation) sebanyak 86 kesalahan sedangkan kesalahan 

pengurutan (misordering) tidak ada. Pada karangan, siswa cenderung 

menambahkan, menghilangkan, dan mengganti tanda baca yang tidak 

seharusnya. Terdapat banyak temuan mengenai penulisan huruf kapital 

yang tidak sesuai, kata ulang yang tidak dibubuhi tanda hubung, penulisan 

kata depan yang ditulis diikuti kata yang mengikutinya, kata ganti yang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diikutinya, tidak 

digunakannya tanda titik di akhir sebuah kalimat penyataan, dan tidak 

digunakannya tanda koma pada kalimat majemuk dan rincian.  

2. Berdasarkan taksonomi efek komunikatif, pada karangan deskripsi siswa 

terdapat kesalahan lokal sebanyak 134 kesalahan dan kesalahan global  

hanya satu kesalahan. Para siswa cenderung melakukan kesalahan 

penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang tidak mengganggu penyampaian 
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makna atau informasi dari karangan yang dibuatnya sehingga jumlah 

kesalahan lokal lebih banyak dari kesalahan global. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, berikut ini saran yang 

penulis ajukan. 

1. Guru diharapkan dapat memberi perhatian lebih pada pembelajaran ejaan 

di sekolah. Terutama pada bagian penulisan huruf kapital, penggunaan 

tanda titik, tanda koma, tanda hubung, dan pemakaian kata depan dan kata 

ganti. Guru juga diharapkan mampu memberi arahan dan membantu siswa 

memperbaiki kesalahan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang 

dilakukan sehingga untuk selanjutnya  kesalahan tersebut dapat 

diminimalisir. 

2. Siswa diharapkan dapat meningkatkan dan memperkaya pemahamannya 

tentang penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia melalui pembelajaran 

menulis karangan atau pembelajaran lain yang didapat dari guru, buku, 

atau beberapa latihan menulis. 

3. Sekolah diharapkan dapat memberi perhatian pada pembelajaran bahasa 

Indonesia, khususnya pembelajaran Ejaan Bahasa Indonesia, dengan 

mengadakan sarana dan prasarana yang merepresentasikan mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 
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