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I.   PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Secara umum tulisan dapat diartikan sebagai penuangan ide yang ditulis atau 

dituangkan dalam kertas sehingga dapat dibaca oleh para pembaca. Dewasa ini 

terdapat berbagai jenis tulisan, salah satunya adalah karya ilmiah. Karya ilmiah 

merupakan suatu karya tulis hasil kegiatan ilmiah yang berupa artikel hasil 

penelitian atau makalah yang disajikan pada forum ilmiah. Suatu tulisan ilmiah 

memiliki ciri khusus yaitu sistematika penulisan harus jelas, isinya berada pada 

lingkungan ilmu, bersifat objektif atau didukung oleh fakta dan data, serta 

memiliki penulisan yang cermat, tepat, dan benar.  

Penulisan karya ilmiah menuntut kecermatan penulis dalam pemilihan dan 

penggunaan kata atau kalimat, serta dalam penggunaan ejaan. Dalam hal ini 

mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia  Yang 

Disempurnakan  atau yang sering disebut juga dengan EYD.  

Ejaan merupakan penggambaran bunyi bahasa dalam kaidah tulis-menulis yang 

telah distandardisasi. Standardisasi ini meliputi pemakaian huruf, penulisan huruf, 

penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca (Sofyan dkk., 

2007 : 7). Ejaan mengambil peranan penting dalam penulisan. Kesalahan dalam 
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penulisan ejaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi pembaca terhadap gagasan 

yang dikemukakan penulis.  

 

Pada penelitian sebelumnya (Kuryanti, 2012), telah melakukan penelitian 

mengenai penggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung 2010 dan implikasinya pada pembelajaran mata kuliah 

umum bahasa Indonesia. Namun, pada penelitian ini objek penelitian adalah 

skripsi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung periode September 

2011. Dipilihnya skripsi mahasiswa fakultas kedokteran sebagai objek, karena 

belum adanya penelitian mengenai ejaan bahasa Indonesia pada skripsi fakultas 

tersebut. Selain dari pada itu, berdasarkan fakta pada contoh di bawah, masih 

terdapat kesalahan ejaan dalam penulisan skripsi mahasiswa fakultas kedokteran.   

Mengingat pentingnya ejaan dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi 

mahasiswa, maka perlu diadakan pengkajian yang mendalam tentang ejaan pada 

skripsi tersebut agar mahasiswa dapat mengetahui bentuk kesalahan dalam 

penggunaan ejaan.  Berikut ini disajikan beberapa contoh penggunaan ejaan yang 

tidak tepat dalam penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung : 

a. Perubahan ini juga mempengaruhi pola konsumsi makanan, keluarga yang 

makin sibuk, waktu yang tersedia untuk memasak sendiri makin berkurang dan 

akhirnya tergantung pada bahan makanan awetan, kemasan dan cepat saji yang 

belakangan ini makin banyak dijual di pasar-pasar tradisional maupun swalayan, 

dimana kandungan bahan penyedapnya sangat tinggi (Zahara, 2011). 

Pada contoh di atas kata di pada kata dimana berfungsi sebagai kata depan, 

sehingga kata di  harus ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya.  



3 
 

b. Menurut data statistik International Diabetes Federation (2010), Indonesia 

menempati urutan ke-9 dengan jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) terbesar 

di dunia setelah India, Cina, Amerika, Rusia, Brazil, Jerman, Pakistan dan Jepang, 

yaitu sebanyak 6,9 juta penduduk (Taufiq, 2011). 

Pada contoh tersebut, setelah kata Pakistan harus diikuti tanda koma, karena tanda 

koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. 

 

Berdasarkan fakta di atas, terdapat kesalahan dalam penggunaan ejaan pada 

skripsi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Oleh karena itu, 

perlu adanya pengkajian ejaan pada skripsi mahasiswa tersebut. Pengkajian  ini 

bertujan untuk mendeskripsikan ketepatan dan ketidaktepatan penggunaan ejaan 

bahasa Indonesia dalam skripsi mahasiswa. Selain alasan tersebut di atas, hingga 

saat ini belum adanya penelitian mengenai ejaan di Fakultas Kedokteran, sehingga 

peneltian ini dapat dijadikan bahan referensi mengenai ejaan bahasa Indonesia 

dalam penulisan skripsi.  

 

Dalam penelitian ini dikaji tentang penggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2011.  Pengkajian skripsi ini 

dilakukan dengan cara menghitung ketepatan dan ketidaktepatan penggunaan 

ejaan serta mengklasifikasikan ketepatan dan ketidaktepatan ejaan sehingga 

diperoleh tingkat kemampuan mahasiswa dalam menggunakan ejaan. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 

Untuk memperjelas penelitian ini, penulis merumuskan masalah penelitian 

“Bagaimana penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang terdapat pada skripsi 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2011?”  

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan ketepatan dan 

ketidaktepatan penggunan ejaan bahasa Indonesia dalam skripsi mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2011.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut 

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dapat mengetahui dan   

    memahami bentuk kesalahan dalam penggunaan ejaan. 

2. Dosen Mata Kuliah Umum dan guru bahasa Indonesia dapat memanfaatkan   

    hasil penelitian  untuk lebih menekankan penggunaan ejaan pada pelajaran    

    bahasa Indonesia.  

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa untuk  

    penelitian di bidang pendidikan bahasa Indonesia. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Subjek penelitian ini adalah skripsi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas  

    Lampung tahun 2011. 
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2. Objek penelitian ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.  

    Adapun ejaan yang diteliti mencakup  

 a. penulisan  huruf kapital, 

 b. penulisan kata, yang meliputi kata depan di dan ke, 

 c. penggunaan tanda baca, yang meliputi tanda baca titik dan koma. 


