
 
 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Pengertian Ejaan 

 

 

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). Dalam menulis karya ilmiah, baik 

mahasiswa ataupun dosen harus memiliki berbagai keterampilan, yakni 

keterampilan penggunaan ejaan, pemilihan dan penggunaan kata, menyusun 

kalimat efektif, dan menyusun paragrap yang kohesif dan koheren. Setiap 

mahasiswa tidak dapat terlepas dari kegiatan menulis. Artinya, ia dituntut 

untuk terampil menuangkan gagasan atau ide dalam bentuk tulisan. Dia harus 

mampu menuangkan ide secara tertulis dengan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, dia harus menguasai seperangkat aturan ejaan 

dalam penulisan yang sudah ditetapkan pemakaiannya. Seperangkat aturan 

tersebut, antara lain, meliputi pemenggalan kata, pemakaian huruf, penulisan 

kata, penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan singkatan dan 

akronim, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca (Fuad, 2009 : 

21)  
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2.2  Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

 

 

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 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia serta berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 (Tera, 2010). 

Adapun cakupan-cakupan dalam ejaan yang disempurnakan sebagai berikut:  

a.  Pemakaian huruf 

1. Huruf abjad  

2. Huruf vokal 

3. Huruf konsonan 

4. Huruf diftong 

5. Gabungan huruf konsonan 

6. Huruf kapital 

7. Huruf miring 

8. Huruf tebal 

b. Penulisan kata 

1. Kata dasar 

2. Kata turunan  

3. Bentuk ulang 

4. Gabungan kata  

5. Suku kata 
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6. Kata depan di, ke, dan dari 

7. Partikel 

8. Singkatan dan akronim 

9. Angka dan bilangan 

10. Kata ganti ku-, kau-, -ku, -mu, dan –nya 

11. Kata si dan sang 

c. Pemakaian tanda baca 

 1. Tanda titik (.) 

 2. Tanda koma (,)  

 3. Tanda titik koma (;) 

 4. Tanda titik dua (:) 

 5. Tanda hubung (-) 

 6. Tanda pisah (–) 

 7. Tanda tanya (?) 

 8. Tanda seru (!) 

 9. Tanda elipsis (…) 

 10. Tanda petik (“  “) 

 11. Tanda petik tunggal (‘  ‘) 

 12. Tanda kurung ((   )) 

 13. Tanda kurung siku ([  ]) 

 14. Tanda garis miring (/) 

 15. Tanda penyingkat atau apostrof (‘) 

 

Dalam cakupan yang luas dari ejaan yang disempurnakan, terdapat beberapa 

ejaan yang sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah yakni penggunaan 
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huruf kapital, tanda baca titik, tanda baca koma, penulisan kata depan di- dan 

ke-. Seiring dengan penggunaannya pada karya ilmiah, masih terdapat 

kesalahan atau ketidaktepatan dalam penulisan. Oleh karena itu, dalam  

penelitian ini dikaji lebih dalam pada penggunaan huruf kapital, penulisan 

kata (kata depan di dan ke), dan pengggunaan tanda baca (titik dan koma).  

 

 

2.2.1  Pemakaian Huruf Kapital  

 

 

Dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) huruf 

kapital dipakai dalam hal berikut ini 

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

awal kalimat.  

Misalnya:  

Saya tidak akan pergi ke pasar itu. 

Pada contoh di atas, huruf S adalah huruf pertama awal kalimat, sehingga 

huruf S harus menggunakan huruf kapital. 

2. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama petikan 

langsung. 

Misalnya:  

Orang itu berkata,”Jangan bermain di jalan itu!” 

Pada contoh di atas, kalimat dalam tanda petik merupakan petikan 

langsung di tulis dalam cerita rekaan atau berita di media cetak, sehingga 

huruf pertamanya huruf menggunakan huruf kapital. 
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3. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama dalam 

ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk 

kata ganti untuk tuhan. 

   Misalnya:  

   a. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya. 

Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat. 

    Pada contoh di atas, kata –Nya, -Mu, Engkau merupakan kata ganti untuk 

Tuhan, sehingga huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. 

   b.  Setiap ke mushola ia selalu membawa Al-Quran. 

    Pada contoh di atas, Al-Quran merupakan nama kitab suci dari agama 

islam, sehingga setiap awal unsur katanya harus menggunakan huruf 

kapital. 

4. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebaggai huruf pertama nama gelar 

kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 

    Misalnya:  

    a. Maharaja Husein  

     Pada contoh di atas, Maharaja merupakan nama gelar kehormatan dan kata 

Maharaja diikuti nama orang yaitu Husein, sehingga huruf pertama nama 

gelar harus menggunakan huruf kapital. 

    b. Pangeran Charles  

pada contoh di atas, Pangeran merupakan nama gelar keturunan dan kata 

Pangeran diikuti nama orang yaitu Charles, sehingga huruf pertama nama 

gelar harus menggunakan huruf kapital. 
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c. Ustad Solmed  

Pada contoh di atas, ustad merupakan gelar keagamaan dan kata ustad 

diikuti nama orang yaitu Solmed, yaitu sehingga harus pertama nama gelar 

harus menggunakan huruf kapital. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, 

keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. 

Misalnya:  

Dia baru saja diangkat menjadi raja. 

Pada contoh di atas, nama gelar raja tidak diikuti nama orang, sehingga 

huruf pertama nama gelar tidak menggunakan huruf kapital. 

4. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai 

pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 

Misalnya:  

Wakil Presiden Adam Malik 

Pada contoh di atas, wakil presiden merupakan nama jabatan seseorang 

dan diikuti nama orang yaitu Adam Malik, sehingga huruf pertama nama 

jabatan harus menggunakan huruf kapital. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan 

pangkat yang tidak diikuti nama orang, atau nama tempat. 

Misalnya: 

Bapaknya baru diangkat menjadi gubernur di daerahnya. 

Pada contoh di atas, nama jabatan gubernur tidak diikuti nama orang, 

sehingga huruf pertama nama jabatan tidak menggunaka huruf kapital. 
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5. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur 

nama orang. 

Misalnya: 

Soni Sascori  

Pada contoh di atas, nama Soni Sascori terdiri dari unsur, yaitu Soni dan 

Sascori. Kedua unsur ini harus diawali dengan huruf kapital. Demikian 

juga nama yang panjang, yang terdiri dari banyak unsur, seperti Sri Ajeng 

Sukmala Risky, setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang 

digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. 

Misalnya: 

 Mesin diesel  

Pada contoh di atas, diesel adalah nama penemu, yang dijadikan nama 

mesin yang ditemukannya. tetapi tidak diawali dengan huruf kapital karena 

sudah menjadi nama jenis barang yang lazim digunakan. 

6. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, 

suku bangsa, dan bahasa. 

Misalnya:  

 

a. bangsa Eropa  

Pada contoh di atas, kata Eropa merupakan nama bangsa,sehingga huruf 

pertamanya harus menggunakan huruf kapital. 
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b. Dia Lahir di Jawa Timur 

Pada contoh di atas, kata Jawa Timur merupakan nama provinsi,sehingga 

huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. 

 

c. Dia pintar berbahasa Mandarin. 

Pada contoh di atas, kata Mandarin merupakan nama bahasa dari negara 

Cina, sehingga huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. 

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

bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. 

Misalnya:  

Mengindonesiakan kata asing 

Pada contoh di atas, kata Indonesia sebagai nama bangsa, mendapatkan 

imbuhan dan akhiran sehingga membentuk kata kerja. Jadi, huruf i pada 

kata Indonesia tidak menggunakan huruf kapital. 

7. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama tahun, bulan, 

hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. 

Misalnya:  

 

a. Saya akan masuk kuliah pada bulan Februari. 

Pada contoh di atas, kata Februari merupakan nama bulan, sehingga huruf 

pertamanya harus menggunakan huruf kapital. 

 

b. Hari Minggu saya akan pergi jalan-jalan. 

Pada contoh di atas, kata Minggu merupakan nama hari, sehingga huruf 

pertamanya harus menggunakan huruf kapital. 
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c. Sebentar lagi hari Natal tiba. 

Pada contoh di atas, kata Natal merupakan nama hari raya, sehingga huruf 

pertamanya harus menggunakan huruf kapital. 

8. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai hurus pertama nama 

geografis. 

Misalnya: 

Saya belum pernah ke Lombok  

Pada contoh di atas, kata Lombok merupakan nama geografik atau daerah 

yang terletak di Nusa Tenggara Timur, sehingga huruf pertamanya harus 

menggunakan huruf kapital. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografis yang 

tidak menjadi unsur nama diri. 

Misalnya: 

Kita akan menyebrangi selat. 

Pada contoh di atas, kata selat tidak menjadi unsur nama diri, sehingga 

huruf pada kata selat harus menggunakan huruf kecil. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nam geografis yang 

digunakan sebagai nama jenis. 

Misalnya: 

gula jawa 

pada contoh di atas, kata jawa merupakan nama jenis dari gula, yang 

berarti gula yang berasal dari Pulau Jawa,sehingga huruf pertama pada 

kata jawa harus menggunakan huruf kecil. 
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9. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama semua unsur 

nama negara. Lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama 

dokumen resmi kecuali kata seperti dan. 

Misalnya:  

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  

Pada contoh di atas, merupakan nama lembaga pemerintahan dan awal 

katanya harus menggunakan huruf kapital, kecuali untuk kata dan tidak 

diawali dengan huruf kapital, karena kata dan merupakan kata hubung. 

10. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur 

bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga 

pemerintahan dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 

Misalnya: 

Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial 

Pada contoh di atas, merupakan kata ulang sempurna berupa nama 

lembaga, sehingga setiap unsurnya diawali dengan huruf kapital. 

11. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama semua kata 

(termasuk semua unsur kata ulang sempurna) di dalam nama buku, 

majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, 

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

Misalnya: 

Bacalah buku Bahasa dan Sastra. 

Pada contoh di atas, kalimat bercetak miring merupakan judul dari sebuah 

buku sehingga setiap awal kata di tulis dengan huruf kapital, kecuali untuk 
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kata dan tidak diawali dengan huruf kapital, karena kata dan merupakan 

kata hubung. 

12. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata 

penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, 

dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan, 

Misalnya: 

“Kapan Bapak berangkat?” Tanya Rudi. 

Pada contoh di atas, kata bapak digunakan dalam kalimat sapa, sehingga 

huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan 

kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan dan penyapaan. 

Misalnya: 

Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. 

Pada contoh di atas, kata bapak dan ibu tidak digunakan dalam kalimat 

sapa atau pengacuan, maka kata penunjuk hubungan kekerabatan tidak 

diawali dengan huruf kapital. 

13. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama unsur 

singakatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. 

Misalnya: 

Dr. Prabowo 

Pada contoh di atas, Dr. merupakan singakatan dari nama gelar yaitu 

Doktor, sehingga huruf pertamanya harus mengunakan huruf kapital. 

14. Huruf kapital atau huruf besar dipakai huruf pertama kata ganti Anda. 
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Misalnya: 

Uang Anda telah kami terima. 

Bagaimanapun konteks kalimatnya, penulisan kata Anda harus selalu 

diawali dengan huruf kapital. 

 

 

2.2.2  Penulisan Kata  

 

 

Dalam pedoman Ejaan Bahasa yang Disempurnakan (EYD), penulisan kata 

meliputi (1) kata dasar, (2) kata turunan, (3) bentuk ulang, (4) gabungan kata, 

(5) kata ganti –ku, -kau, -mu, dan –nya,(6) kata depan di, ke, dan dari, (7) 

kata si dan sang, (8) partikel (9) singkatan dan akronim, (10) angka dan 

lambang bilangan. 

Pada penelitian ini, hanya difokuskan pada kata depan di dan ke. Kata depan 

di dan ke di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam 

gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada 

dan daripada. 

Misalnya: 

a. Baju itu berada di dalam lemari. 

Pada contoh di atas, kata di berfungsi sebagai kata depan, sehingga kata di 

harus di tulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. 

b. Ia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan 

pada contoh di atas, kata ke berfungsi sebagai kata depan, sehingga kata ke 

harus di tulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. 
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2.2.3   Penggunaan Tanda Baca 

 

 

Dalam buku pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), 

tanda baca meliputi (1) tanda titik, (2) tanda koma, (3) tanda tiik koma, (4) 

tanda titik dua, (5) tanda hubung, (6) tanda pisah, (7) tanda ellipsis, (8) tanda 

tanya, (9) tanda seru, (10) tanda kurang, (11) tanda kurang siku, (12) tanda 

petik, (13) tanda petik tunggal, (14) tanda garis miring, (15) tanda penyingkat 

atau aprostrof. 

Dalam penelitian ini tanda baca yang diteliti difokuskan pada tanda baca titik 

dan koma. 

 a.  Tanda Titik (.) 

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

Misalnya: 

 Ayahku tinggal di Solo. 

 Hari ini tanggal 6 April 1973. 

 Marilah kita mengheningkan cipta. 

 

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

ikhtisar, atau daftar. 

     Misalnya: 

 a. III. Departemen Dalam Negeri 

 A. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa 

 B. Direktorat Jenderal Agraria 

 1. … 

 b. 1. Patokan Umum 

 1.1 Isi Karangan 
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 1.2 Ilustrasi 

  

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) 

 

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: 

    Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Weltevreden: Balai Poestaka. 

 

6a. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. 

       Misalnya: 

       Desa itu berpenduduk 24.200 orang. 

       Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. 

6b. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya  

      yang tidak menunjukkan jumlah. 

      Misalnya: 
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 Ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. 

 Lihat halaman 2345 seterusnya. 

 Nomor gironya 5645678. 

 

7. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan  

    atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. 

    Misalnya: 

 Acara kunjungan Adam Malik 

 Bentuk dan Kedaulatan (Bab 1 UUD ’45) 

 Salah Asuhan 

 

8. Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim dan tanggal surat  

     atau  (2) nama dan alamat surat. 

    Misalnya: 

 Jalan Diponegoro 82 (tanpa titik) 

 Jakarta (tanpa titik) 

 1 April 1985 (tanpa titik) 

 Yth. Sdr. Moh. Hasan (tanpa titik) 

 Jalan Arif 43 (tanpa titik) 

 Palembang (tanpa titik) 

    Atau: 

 Kantor Penempatan Tenaga (tanpa titik) 

 Jalan Cikini 71 (tanpa titik) 

 Jakarta (tanpa titik) 
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b. Tanda Koma  

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

    pembilangan. 

    Misalnya:  

    Saya membeli pena, pensil, dan penggaris. 

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

      kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau     

     melainkan. 

     Misalnya: 

     Saya ingin pergi, tetapi hari hujan. 

3  a. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat  

      jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 

      Misalnya: 

      Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. 

   b. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk    

      kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. 

      Misalnya: 

      Saya tidak akan datang kalau hari hujan. 

4.  Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar  

     kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh  

     karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. 

     Misalnya: 

     ….oleh karena itu,kita harus waspada. 

5.  Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh,  
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    kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. 

    Misalnya: 

    O, begitu? 

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

     dalam kalimat. 

     Misalnya: 

     Kata Ibu,”Saya senang sekali.” 

7. Tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian 

alamat, (iii) tempat dan tanggal, (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri 

yang ditulis berurutan. 

Misalnya: 

Dia tinggal di jalan Danau Ranau 26, Lampung. 

8. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik 

susunannya dalam daftar pustaka. 

Misalnya: 

Alisajahbana, Sutan Takdir. 1949. Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia. 

Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT Pustaka Rakyat. 

9. Tanda koma dipakai di antara nama orng dan gelar akademik yang   

mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, 

atau marga. 

Misalnya: 

B. Ratulangi, S.E. 

10. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah 

dan sen yang dinyatakan dengan angka. 
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Misalnya: 

12,5 m 

11. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya 

tidak membatasi. 

Misalnya: 

Semua siswa, baik laki-laki maupun yang perempuan, mengikuti latihan 

paduan suara. 

Bandingkan dengan keterangan pembatas yang pemakaiannya tidak 

diapit tanda koma. 

Semua siswa yang lulus ujian mendaftarkan namanya pada panitia. 

12. Tanda koma yang dapat dipakai untuk menghindari salah baca di 

belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. 

Misalnya: 

Atas bantuan Budi, Sucipto mengucapkan terima kasih. 

Bandingkan dengan:  

Sucipto mengucapkan terima kasih atas bantuan Budi. 

13. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari 

bagian lain yang mengiringnya dalam kalimat jika petikan langsung itu 

berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. 

Misalnya: 

“Di mana Saudara tinggal?” tanya Adi. 
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2.3  Pengertian Karya Ilmiah 

 

Karya ilmiah adalah suatu karya yang ditulis bukan sekedar untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya penelitian (uang, bahan, 

dan alat), tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan penulisan karya ilmiah 

tersebut secara teknis dan materi. (Nasucha dkk, 2010: 62) 

Karya ilmiah memenuhi syarat-syarat keilmiahan pada suatu disiplin ilmu 

tertentu yang dikuasai oleh penulisnya. Hasil penulisan ilmiah harus bersifat 

sistematis artinya disusun dalam suatu urutan yang teratur, sehingga pembaca 

mudah memahami hasil tulisan tersebut. Hasil tulisan ilmiah harus disusun 

pula secara logis dan benar. 

 

 

2.4  Syarat-syarat Karya Ilmiah 

 

 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu tulisan layak disebut 

sebagai karya ilmiah. Syarat-syarat itu antara lain : 

1. Komunikatif, artinya uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca. 

2. Bernalar, artinya tulisan itu harus sistematis, berurutan secara logis, ada 

kohesi dan koherensi, dan mengikuti metode ilmiah yang tepat, dipaparkan 

secara objektif, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Ekonomis, artinya kata atau kalimat yang ditulis hendaknya diseleksi 

sedemikian rupa sehingga tersusun secara padat berisi. 

4. Berdasarkan landasan teoritis yang kuat, artinya suatu hasil karya ilmiah 

bukan subjektivitas penulisnya, tetapi harus berlandaskan pada teori-teori 

tertentu yang dikuasai secara mendalam oleh penulis. 
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5. Tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu tertentu, artinya tulisan ilmiah 

itu ditulis oleh seseorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. 

6. Memiliki sumber penopang mutakhir, artinya tulisan ilmiah harus 

mempergunakan landasan teori berupa teori mutakhir (terbaru). 

7. Bertanggung jawab, artinya sumber data, buku acuan, dan kutipan harus 

secara bertanggung jawab disebutkan dan ditulis dalam karya ilmiah 

(Nasucha dkk, 2010: 65). 

 

2.5  Jenis-jenis Karya Ilmiah 

 

Jenis-jenis karya ilmiah yang terdapat dalam dunia perguruan tinggi, antara 

lain (a) makalah, (b) skripsi, (c) tesis, dan (d) disertasi. (Nasucha dkk, 2010: 

68) 

 

Skripsi  

Skripsi adalah karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan mengakhiri studi 

strata1 dan mencapai gelar sarjana. Skripsi berkaitan dengan disiplin ilmu 

tertentu yang ditempuh mahasiswa selama berkuliah strata1. Isinya berupa 

penelitian lapangan atau penelitian pustaka, penelitian berbentuk kualitatif 

atau penelitian kuantitatif dengan sistematika ilmiah yang harus ditaati secara 

ketat. Tujuan penulisan skripsi adalah melatih mahasiswa menerapkan 

pengetahuannya melalui pemecahan masalah yang berkenaan dengan bidang 

studi. Penguasaan mahasiswa terhadap skripsi yang ditulisnya merupakan 

materi utama ujian skripsi (Nasucha dkk, 2010: 71). 
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2.6 Analisis Kesalahan Berbahasa  

 

Dalam pengajaran bahasa dapat dilakukan dengan cara penggunaan kesalahan 

berbahasa pada analisis bahasa. Analisis ini dapat dilakukan pada pemakaian 

bahasa lisan maupun tulisan. Kesalahan adalah bagian konversasi atau 

komposisi yang menyimpang dari beberapa norma baku atau norma terpilih 

dari performasi bahasa orang dewasa (Tarigan, 1990: 142). 

 

Kesalahan berbahasa memang beraneka ragam jenisnya dan dapat 

dikelompokan dengan berbagai cara sesuai dengan cara kita memandangnya 

dalam hal ini dapat dibedakan atas dua jenis: 

1. Kesalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor kelelahan, keletihan, dan 

kurangnya perhatian, yang disebut faktor performansi kesalahan 

performansi dalam kepustakaan disebut mistakes. 

2. Kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai 

kaidah-kaidah bahasa, yang disebut faktor kompetensi. Kesalahan ini 

merupakan penyimpangan-penyimpangan sistematis yang disebut errors 

(Corder dalam Tarigan, 1990: 143).   

 

Pembedaan antara kesalahan performansi atau mistakes dan kesalahan 

kompetensi atau errors ini sangat penting. Akan tetapi, harus pula diakui 

bahwa kerap kali sukar menentukan sifat dan hakikat sesuatu penyimpangan. 

Untuk memberi kemudahan acuan pada penyimpangan-penyimpangan yang 

belum terklasifikasikan sebagai kesalahan performansi atau kesalahan 

kompetensi. Istilah errors pada penyimpangan dari norma baku performansi 
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bahasa tanpa mengindahkan atau memperdulikan ciri-ciri atau penyebab 

penyimpangan tersebut (Dulay dalam Tarigan 1990: 143). 

 

Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para 

peneliti dan para guru, yang mencakup pengumpulan sampel bahasa pelajar, 

pengenalan kesalahan yang terdapat dalam sampel tersebut, pendeskripsian 

kesalahan-kesalahan itu, pengklasifikasiannya berdasarkan sebab-sebabnya 

yang telah dihipotesiskan, serta pengevaluasian keseriusannya (Ellis dalam 

Tarigan, 1990: 170). 

 

Analisis kesalahan berbahasa memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data kesalahan, maksudnya segala kesalahan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran baik formal maupun nonformal perlu dicatat 

dan dikumpulkan. 

2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan, kesalahan yang telah 

didata diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai tingkat 

kesalahannya. 

3. Mengurutkan kesalahan berdasarkan frekuensinya, kesalahan itu dilihat 

dan diurutkan berdasdarkan tingkat keseringan terjadinya kesalahan. 

4. Menjelaskan kesalahan, kesalahan yang terjadi setelah diurutkan dijelaskan 

sebab akibat terjadinya kesalahan. 

5. Memprediksi tataran kebahasaan yang rawan kesalahan, memperkirakan 

bidang kebahasaan mana yang sering terjadi kesalahan. 

6. Mengkoreksi kesalahan, kesalahan yang ada dikoreksi atau diperiksa agar 

dapat diambil langkah perbaikan selanjutnya.  


