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Abstrak 

 
Latar belakang penelitian ini adalah kesalahan penggunaan tanda baca surat izin 

tugas siswa. Salah satunya terjadi pada siswa kelas X SMA Negeri 3 Tanjungpinang. 

Dengan demikian perlu adanya suatu penelitian dengan rumusan masalah 

“Bagaimanakah penggunaan tanda baca dan kesalahan tanda baca apa yang dominan 

terjadi pada surat izin siswa kelas X SMA Negeri 3 Tanjungpinang.” Tujuan penelitain 

ini untuk mengetahui penggunaan tanda baca dan kesalahan tanda baca apa yang 

dominan pada surat izin tugas siswa kelas X SMA Negeri 3 Tanjungpinang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan objek 

penelitian dari seluruh populasi yang diteliti, sehingga penelitian ini disebut penelitian 

total sampling yang berjumlah 24 lebar surat izin siswa. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data dengan cara tes tertulis.  

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah (1) kemampuan siswa dalam 

menggunakan tanda baca pada surat izin masih banyak kesalah, ini terlihat pada 

penulisan tanda baca titik (.), koma (,), hubung (-), titik dua (:), garis miring (/), petik 

(“…), dan petik tunggal („…‟), dan (2) kesalahan yang dominan dalam penggunaan tanda 

baca dalam surat izin siswa terlihat pada penggunaan dan penulisan tanda baca titik (.) 

dan garis miring (/). 

Kata Kunci: Tanda Baca, Surat Izin Siswa 

 

Abstract 

 

The background of this research is the use of punctuation errors license 

assignments. One of them happened in class X SMA Negeri 3 Tanjungpinang. Thus the 

need for a study with the formulation of the problem, "How can the use of punctuation 

and punctuation errors what happens at dominant license class X SMA Negeri 3 

Tanjungpinang." Research purposes is to determine the use of punctuation and 

punctuation errors what is dominant in assignment of license class X SMA Negeri 3 

Tanjungpinang. 
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This research uses descriptive method with the object of study of the entire 

population under study, so this study called research, amounting to a total of 24 wide 

sampling permits students. Furthermore, the method of data collection by a written test. 

 

Research results obtained by the author are (1) the ability of students to use 

punctuation in the license are still many mistakes, look at the writing of this punctuation 

point ()., Comma (,), dash (-), colon (:), the line slash (/), quotes ("...), and single quotes 

('...'), and (2) the dominant error in the use of punctuation in the permit student looks at 

the use of punctuation and writing dot (.) and slashes (/). 
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1. Pendahuluan 

Bahasa adalah alat penghubung, alat komunikasi manusia yang berfikir, merasa 

dan berkeinginan (Badudu, 1996:3). Dalam kehidupan manusia, bahasa memegang 

peranan penting. Hal ini dimaksudkan karena bahasa dapat mencangkup seluruh bidang 

dalam kehidupan. 

Pikiran, perasaan, dan keinginan baru terwujud bila dinyatakan, dan alat untuk 

menyatakan itu adalah bahasa. Tanpa adanya bahasa manusia tidak dapat menjalin 

hubungan dengan orang lain. Manusia berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan 

bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik secara langsung aupun 

tidak langsung dan secara lisan maupun tulisan. 

Untuk menyampaikan informasi secara tertulis, manusia dapat menggunakan 

media tulis. Salah satu media tulis untuk berkomunikasi adalah surat. Surat 

adalah secarik kertas yang tertulis sebagai tanda atau keterangan (KBBI, 2005:1108). 

Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar 

kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan 

(Chaer,  2006: 71). Tanda baca meliputi, titik (.), koma (,), titik dua (:), titik koma (;), 

tanda hubung (-), tanda pisah (-), tanda elipsi (…), tanda Tanya (?), tanda kurung ((…)), 

tanda kurung siku ([…]), tanda petik (“…”), tanda petik tunggal („…‟), tanda garis 

miring (/). Hal-hal tersebut haruslah diperhatikan dalam penulisan surat, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penulisian surat. 

2. Metode dan Teknik Penelitian 

Metode penelitian menurut Sugiyono (2012: 61) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

deskriptif untuk menggambarkan penggunaan tanda baca dalam penulisan surat izin 



tugas siswa Kelas X SMA  Negeri 3 Tanjungpinang. Metode deskriptif adalah 

pengkakjian ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang status gejala 

pada saat penelitian itu dilakukan sehingga dapat diberikan secara sistematis, baik 

dengan maupun tanpa menguji hipotesis, dan tanpa mengadakan perlakuan terhadap 

variabel yang diamati (Malik, 2010: 3). Peneliti menggunakan teknik analisis data untuk 

penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh, 

kemudian peneliti menguraikan data-data tersebut sesuai dengan teori yang peneliti 

gunakan. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti, terdapat 7 (tujuh) 

kesalahan penggunaan dan penulisan tanda baca pada surat izin tugas siswa SMA Negeri 

3 Tanjungpinang. Kemudian berdasarkan hasil penelitian maka, pembahasan hanya 7 

(tujuh) tanda baca dari 15 (lima belas) tanda baca yang terdapat dalam Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD), yaitu: tanda baca titik (.), tanda baca koma (,), tanda baca 

hubung (-), tanda baca titik dua (:), tanda baca garis miring (/), tanda baca petik (“…”), 

dan tanda baca petik tunggal („…‟). 

4. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh maka dapat disimpulkan 

Kemampuan penggunaan dan penulisan tanda baca dalam surat izin siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Tanjungpinang masih banyak kesalahan. Penggunaan dan penulisan tanda baca 

titik, koma, hubung, titik dua, garis miring, petik, dan petik tunggal. Kesalah tersebut 

terdapat pada kepala surat, salam pembuka, salam penutup, penulisan nama orang, awal 

kalimat, dan akhir kalimat. Serta tanda baca yang dominan mengalami kesalahan ialah 

tanda baca titik (.) dan garis miring (/). Bertolak dari kesimpulan tersebut maka peneliti 

melalui skripsi ini mennyarankan beberapa hal, Pertama kepada guru SMA Negeri 3 

Tanjungpinang guna mengatasi permasalahan yang ada. Saran tersebut adalah 

Kemampuan siswa dalam menggunakan tanda baca perlu ditingkatkan. Caranya dapat 

dilakukan seperti memberikan pemahaman serta latihan yang cukup kepada siswa 

berkaitan dengan kaidah penggunaan dan penulisan tanda baca. Khususnya siswa yang 

menjadi obyek penelitian ini. Kedua, kepada siswa SMA Negeri 3 Tanjungpinang bahwa 

latihan dalam menggunakan dan penulisan tanda baca perlu ditingkatkan agar 

keterampilan dalam menggunakan tanda baca lebih baik di masa datang. 
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