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ABSTRAK 

 

Handayani Nasution. 2013. Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca dalam 

Karangan Argumentasi Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Tanjungpinang. Skripsi: Tanjungpinang. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji.  

 

Kata Kunci: Analisis, Kesalahan, Tanda Baca, Karangan Argumentasi 

 

      Tanda baca merupakan simbol yang tidak dapat dipisahkan dari suatu hasil 

karya tulis. Apabila penggunaan tanda baca terdapat kesalahan maka sebuah 

tulisan akan sulit untuk dipahami sehingga makna kalimat tidak bisa disampaikan 

dengan baik dan benar kepada pembaca. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 1) bagaimanakah kesalahan penggunaan tanda baca apa 

sajakah  yang terdapat pada   karangan argumentasi siswa kelas X SMA 

Tanjungpinang. 2) kesalahan penggunaan tanda baca apasajakah yang paling 

dominan terdapat pada karangan argumentasi siswa kelas X SMA 4 

Tanjungpinang?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

penggunaan Tanda Baca pada Karangan Argumentasi Siswa Kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang dan untuk mengetahui kesalahan 

penggunaan Tanda Baca yang paling dominan pada Karangan Argumentasi Siswa 

kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang. 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 4 Tanjungpinang Tahun Ajaran 2012/2013 yang terdiri dari delapan kelas 

dengan jumlah 328 siswa. Karena jumlah populasi lebih dari 100 siswa dan relatif 

besar, maka sampel penelitian diambil secara acak yaitu 15% dari jumlah 

populasi. Sehingga sampel berjumlah 48 siswa. Pengumpulan data dilakukan 

dengan melakukan tes berupa karangan siswa. Analisis data dilakukan dengan 

membaca seluruh karangan argumentasi yang akan dijadikan objek penelitian, 

menganalisis tanda baca  yang digunakan pada karangan argumentasi dan 

menentukan kesalahan penulisan yang paling dominan pada karangan argumentasi 

siswa.  

Hasil analisis kesalahan penggunaan tanda baca dalam karangan argumentasi 

siswa menunjukkan bahwa terjadi 91 kesalahan yang terdiri dari 14 kesalahan 

penggunaan tanda titik ( . ); 33 kesalahan penggunaan tanda koma ( , ); 1 

kesalahan penggunaan tanda seru ( ! ); 41 kesalahan penggunaan tanda hubung ( - 

); 1 kesalahan penggunaan tanda titik dua ( : ); 2 kesalahan penggunaan tanda 

garis miring ( / ). Dan kesalahan penggunaan tanda hubung  (-) dalam karangan 

argumentasi merupakan kesalahan dominan dilakukan oleh siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Handyani Nasution. 2013. Error Analysis of the Use Punctuation Arguments 

Essay Class X High School District 4 Tanjungpinang. Thesis: Tanjungpinang. 

Indonesian Language and Literature Department, Faculty of Teacher Training and 

Education, Raja Ali Haji Maritime University. 

 

Keywords: Analysis, Error, Punctuation, Essay Argument 

 

Punctuation mark is a symbol that can not be separated from a result the paper. 

When the punctuation there is an error then a script would be difficult to 

understand to the meaning of the sentence can not be served by good and true to 

the reader. Now the problem formulation in this study were 1) How does the 

punctuation errors What are the arguments found in the composition class X SMA 

Tanjungpinang students. 2) What is the use of punctuation errors that are most 

dominant in argumentation essays high school students class X 4 Tanjungpinang?. 

This study aims to find out what the essay use arguments Punctuation X Grade 

Students High School District 4 Tanjungpinang and to find fault Punctuation use 

the most dominant arguments Student Essay class X High School District 4 

Tanjungpinang. 

Population of this study were students of class X High School District 4 

Tanjungpinang Academic Year 2012/2013 consisting of eight classes with a 

number of 328 students. Because the population of more than 100 students and a 

relatively large, then the sample is drawn at random 15% of the total population. 

So that the sample was 48 students. Data collection is done by testing a student 

essay. Data analysis is done by reading the entire essay argument to be made the 

object of research, analyzing the punctuation used in essay writing arguments and 

determine the most dominant error in the argument essay students. 

Analysis results punctuation errors in students' essays argument shows that 

there is 91 errors consisted of 14 errors using a dot (.); 33 errors using a comma 

(,); 1 error using exclamation marks (!); 41 errors use hyphens (-); 1 error using a 

colon (:); 2 errors using a slash (/). And error use a hyphen (-) in the argument 

essay is dominant errors made by the students of class X High School District 4 

Tanjungpinang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa tulis memiliki karakteristik berbeda dengan karakteristik bahasa lisan. 

Dalam bahasa lisan orang akan lebih mudah untuk memahami maksud penutur 

pengucapanya, hal ini dikarenakan adanya intonasi pada pengucapan kalimat- 

kalimat yang dituturkan. Sedangkan dalam bahasa tulis, penulis hendaknya 

menguasai tata cara penulisan termasuk di dalamnya tanda baca sebagai intonasi 

atau jeda dalam tulisan agar tulisannya mudah untuk dipahami. Ucapan lisan agak 

sulit untuk dituangkan ke dalam tulisan karena segala intonasi yang terdapat 

dalam bahasa lisan itu akan sukar untuk diungkapkan dalam bahasa tulisan. Untuk 

menutupi kesukaran itulah tanda baca sangat dibutuhkan sebagai kunci atas apa 

yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca.  

Sarana berkomunikasi antar manusia untuk memperoleh informasi yang 

penting adalah dengan berbahasa. Melalui pengajaran bahasa Indonesia disekolah, 

siswa dapat memiliki pengetahuan tentang bahasa Indonesia mampu 

mengapresiasikan, bersikap positif terhadap nilai bahasa Indonesia dan dapat 

mencintai bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dari budaya bangsa. 

Kegiatan mengarang merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran mengarang siswa tidak 

hanya mengembangkan kemampuan mengarang saja malainkan juga diperlukan 

kecermatan dalam menyusun argumen. Selain itu, juga tuhkan kemampuan untuk 

menemukan ide atau gagasan dengan cara membuat karangan yang baik.  



Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi antar 

anggota masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan. Pemilihan kedua cara 

bergantung pada situasi kornunikasi. Apabila situasi komunikasi itu tidak 

rnemungkinkan dipakai secara lisan, maka dipakailah secara tulis.  

Dalam komunikasi secara lisan, situasi penuturan dikenal oleh semua 

partisipan (orang yang diajak bicara dan yang berbicara). Yang dimaksud situasi 

lisan antara lain berupa, gerakan-gerakan anggota tubuh yang rnenyertai 

pembicara, intonasi, mimik, dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi tulis, 

situasi penuturan tidak dapat dikenali oleh pembaca. Kelengkapan unsur sebuah 

kalimat atau kata sangat menentukan kejelasan sebuah kalimat atau kata tersebut. 

Oleh sebab itu, sebuah kalimat harus memiliki paling kurang subjek dan predikat. 

Kalimat yang lengkap tersebut harus ditulis sesuai dengan aturan-aturan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD).  

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

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

(Abdul Chaer, 2006:71). Oleh karena itu, tanda baca sangat penting agar kalimat 

dalam suatu paragraf mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan makna 

yang disampaikan oleh penulis. 

Bahasa Indonesia ragam tulis digunakan baik dalam tulisan tidak resmi 

maupun dalam tulisan resmi. Dalam tulisan tidak resmi, seperti surat dan catatan 

pribadi, penggunaan kalimat yang teratur dan lengkap serta penggunaan ejaan 

yang cermat tidak selalu diperlukan. Akan tetapi, dalam tulisan resmi, seperti:  

buku pelajaran, surat dinas, dan laporan, penggunaan kalimat yang teratur dan 



 
 

lengkap serta penggunaan ejaan yang cermat diperlukan. Keteraturan dan 

kelengkapan kalimat serta ejaan dalam sebuah tulisan dapat mengungkapkan 

gagasan atau pikiran yang jelas (Efendi, 1995; 10). Kejelasan gagasan dalam 

sebuah tulisan akan memudahkan pembaca memahami tulisan itu.  

Fungsi utama kerangka karangan adalah mengatur hubungan antara gagasan-

gagasan yang ada. Dengan cara pengarang mengadakan penyesuaian sebelum 

menulis  (Finoza, 2008:201). Karangan adalah menulis atau menyusun sebuah 

cerita buku, sajak dan sebagainya atau pembuatan pekerjaan mengarang, (KBBI: 

506). Sedangkan argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak 

suatu pendapat, pendirian atau gagasan (KBBI: 64). 

Karangan argumentasi adalah untuk menyaksikan pembaca agar menerima 

atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu (Finoza, 

2007:227). Penulis berharap pembenaran pendapat dari pembaca, adanya unsur 

opini dan data, juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut. Dalam 

karangan sepenuhnya tak lepas dari tanda baca karena apabila penggunaan tanda 

baca tidak tepat, maka makna yang tersurat dari bacaanpun akan sulit dipahami 

oleh pembaca. Oleh sebab itu, karangan hendaknya ditulis sesuai ejaan yang 

disempurnakan yang berlaku. 

Masalah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu masih 

terdapat kesalahan dalam penerapan tanda baca yang sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). Salah satunya ditemui kesalahan pada penggunaan tanda 

baca Karangan Argumentasi siswa SMA Negeri 4 Tanjungpinang. Kesalahan ini 



sangat perlu diperhatikan agar nantinya tidak terjadi kesalahan seterusnya. Pada 

penelitan ini, peneliti mengkaji lebih dalam pada penggunaan tanda baca. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik memilih 

judul “Analisis Kesalahan Pengunaan Tanda Baca Karangan Argumentasi Siswa 

Kelas X SMA 4 Tanjungpinang” sebagai sumber penelitian. 

 

1.2 Pembeberan Masalah 

Tanda baca adalah tanda yang digunakan pada setiap karangan yaitu tanda 

koma, tanda titik, tanda seru, tanda hubung, tanda titik, tanda koma, tanda tanya, 

tanda petik, tanda titik dua, tanda kurung, tanda elips, dan tanda garis miring. 

Sedangkan tanda baca menurut (Aning, 2011:55-80) dibagi menjadi 15 tanda 

baca, yaitu tanda titik (.), tanda koma (,), tanda titik koma (;), tanda titik dua (:), 

tanda hubung (-), tanda pisah (-), tanda Tanya (?), tanda seru (!), tanda ellips (…), 

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

tanda garis maring (/), tanda penyingkat atau apostof („). Dalam setiap karangan 

sudah pasti terdapat tanda baca tetapi dari 15 tanda baca tersebut belum tentu 

semuanya digunakan dalam karangan.    

Penulis menemukan kesalahan dalam penerapan tanda baca yang sesuai 

dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada karangan siswa. Salah satunya 

ditemui kesalahan pada penggunaan tanda baca dalam Karangan Argumentasi 

siswa SMA Negeri 4 Tanjunpinang. Kesalahan ini sangat perlu diperhatikan agar 

selanjutnya tidak terjadi kesalahan. Apabila penggunaan tanda baca tidak sesuai 

atau salah, maka makna dari kalimatpun tidak bisa dipahami dengan baik dan 



 
 

benar oleh pembaca. Kesalahan- kesalahan penggunaan tanda baca itulah yang 

akan penulis data dan analisis dalam penelitian ini. Kemudian, akan dicari tanda 

baca yang paling dominan terjadi kesalahan dalam karangan argumentasi siswa 

kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Tanda Baca mencangkup penggunaan dalam 15 hal, yaitu penggunaan tanda 

koma, tanda titik, tanda seru, tanda hubung, tanda titik koma, tanda tanya, tanda 

petik, tanda titik dua, tanda pisah, tanda kurung, tanda elips, tanda apostof, tanda 

kurung siku, tanda petik tunggal, dan tanda garis miring. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian pada tanda baca, yaitu pada Karangan Argumentasi 

siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang. Pembatasan 

masalah ini dilakukan agar penelitian lebih fokus pada hal yang diteliti. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang penulis kemukakan, maka permasalahan 

yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kesalahan penggunaan tanda baca pada  karangan 

argumentasi siswa kelas X SMA Tanjungpinang? 

2. Kesalahan penggunaan tanda baca apasajakah yang paling dominan 

terdapat pada karangan argumentasi siswa kelas X SMA 4 Tanjungpinang? 

 

 



1.5 Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :   

1. Untuk mengetahui kesalahan penggunaan tanda baca pada karangan 

argumentasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Tanjungpinang.  

2. Untuk mengetahui kesalahan penggunaan tanda baca yang paling dominan  

dalam karangan argumentasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 4 Tanjungpinang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Teoretik 

Secara teoretik manfaat penelitian ini dapat memperkaya teori-teori 

berkaitan dengan pengajaran Bahasa Indonesia, khususnya dalam 

penggunaan tanda baca pada karangan argumentasi. 

1.6.2 Praktik 

Bagi siswa lebih teliti dalam mengunakan tanda baca pada karangan 

argumentasi. Bagi peneliti sebagai landasan untuk dijadikan sebagai bahan 

kajian penelitian lebih lanjut yang ada kaitannya dengan metode 

pembelajaran dalam penelitian. 

 

 

 

 



 
 

1.7 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

Perbuatan dan sebagainya), sebab-musabab, duduk persoalan dan 

sebagainya (kamus besar bahasa Indonesia, 2002:43). 

2. Tanda Baca adalah tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar 

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

maksudkan, (Abdul Chaer, 2006:71). 

3. Karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur 

tentang suatu topik atau pokok bahasan, (Finoza, 2007:212). 

4. Karangan argumentasi adalah untuk menyaksikan pembaca agar menerima 

atau mengambil suatu doktrin, sikap, dam tingkah laku tertentu (Finoza, 

2007:227). 

5. Analisis Kesalahan penggunaan Tanda Baca Karangan Argumentasi Siswa 

Kelas X SMA 4 Tanjungpinang. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kerangka Teoretis 

2.1.1 Tanda Baca 

Tanda Baca adalah tanda yang dibaca dalam sistem ejaan (titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda hubung) (KBBI, 2008:1436). Tanda baca disebut juga pungtuasi. 

Pungtuasi atau tanda baca tanda sebagai hasil usaha menggambarkan unsur-unsur 

suprasegmental itu tidak lain dari gambar atau  tanda yang secara konvensional 

disetujui bersama untuk memberikan kunci kepada pembaca terhadap apa yang 

ingin disampaikan kepada mereka (Keraf,2004:1). 

2.1.2 Jenis-jenis tanda baca menurut Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

a. Tanda titik (.) 

1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan merupakan pertanyaan 

atau seruan. 

Misalnya : Ayahku tinggal di Solo. 

Dia menanyakan siapa yang akan datang. 

 Catatan: 

 Tanda titik digunakan pada kalimat yang unsur akhirnya sudah 

bertanda titik. 

 Misalnya:  

   Buku itu disusun oleh Drs. Sudjatmiko, M.A. 

   Dia memerlukan meja,kursi, dsb.  



 
 

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

ikhtisar, atau daftar. 

Misalnya: III. Departemen Pendidikan Nasional 

 A. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

 B. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar 

 1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 

Catatan: 

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

atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam 

deretan angka atau huruf. 

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

menunjukkan waktu. 

Misalnya:  

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

menit, 20 detik) 

Catatan: 

Penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti salah satu cara berikut. 

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

dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. 

Misalnya: 

 Pukul 9.00 pagi 

 Pukul 11.00 siang 



(2) Penulisan waktu dengan angka dalam system 24 tidak memerlukan 

keterangan pagi, siang, atau malam 

Misalnya: 

 Pukul 00.45 

 Pukul 17.00 

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

menunjukkan jangka waktu. 

Misalnya:  

 1.35.20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik) 

 0.20.30 jam (20 menit, 30 detik) 

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

tulisanyang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat 

terbit. 

Misalnya: 

 Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton 

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

Balai Pustaka. 

 Catatan: 

Urutan informasi menganai daftar pustaka tergantung pada 

lembaga bersangkutan. 

6. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya 

yang menunjukkan jumlah. 

 



 
 

Misalnya: 

  Desa itu berpenduduk 24.200 orang. 

  Penduduk Jakarta lebih dari 11.000.000 orang. 

Catatan: 

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

kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. 

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

karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. 

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

surat, (b) nama dan alamat pengirim surat. 

7. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan 

sapaan. 

Contoh : A.H. Nasution  Abdul Haris Nasution 

 M.Si   Magister sains 

b. Tanda koma (,) 

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

pembilangan. 

Misalnya:  

Ibu membeli buah Durian, Manggis, Jeruk, dan Mangga. 

   Satu, dua,….tiga! 

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

setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan, 

sedangkan, dan kecuali.  



Misalnya:  

Ayah bukan pergi ke Bandung, melainkan ke Jakarta. 

Saya ingin membeli baju baru, tetapi uangnya masih kurang. 

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

jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. 

Misalnya:   

Kalau hari hujan, ibu tidak akan pergi. 

 Karena tidak congkak, dia mempunyai banyak teman. 

Catatan: 

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk 

kalimat, jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. 

Misalnya: 

Saya akan datang kalau ada undangan. 

Dia mempunyai banyak teman karena tidak congkak. 

4. Tanda koma koma dipakai dibelakang kata atau ungkapan penghubung 

antar kalimat yang terdapat pada awal akalimat, seperti oleh karena 

itu, jadi, dengan, demikian, sehubungan dengan itu dan meskipun 

begitu. 

Misalnya: 

Anak itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh 

beasiswa belajar di luar negeri. 

Meskipun begitu, dia tak pernah berlaku sombong pada siapapun. 

 



 
 

 

Catatan: 

Ungkapan penghubung antarkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, 

dengan, demikian, sehubungan dengan itu dan meskipun begitu tidak 

dipakai pada awal paragraf. 

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

aduh, dan kasihan, atau kata- kata yang digunakan sebagai sapaan, 

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

Misalnya: 

O, begitu? 

Wah, bukan main! 

6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian 

lain dalam kalimat. 

Misalnya: 

  Kata Ibu, “Saya gembira sekali.” 

  “Saya gembira sekali,” kata Ibu, “karena lulus uijan.” 

7. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari 

bagian lainyang mengiringinya dalam kalimat, jika petikan langsung 

itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. 

Misalnya: 

“Di mana saudara tinggal” tanya Pak Guru 

“Masuk ke kelas sekarang!” perintahnya. 



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

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

wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 

Misalnya: 

Sdr. Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor 

   Jalan Salemba Raya 6, Jakarta 

9. Tanda kkoma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik 

susunannya dalam daftar pustaka. 

Misalnya: 

 Gunawan, Ilham.1984, Kamus Politik Internasional. 

Jakarta: Restu Agung 

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

catatan akhir. 

Misalnya: 

 Hilman, Hadikusuma, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya 

Indonesia (Bandung: Alumni, 1977), hlm.12 

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

mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, 

keluarga, atau marga. 

Misalnya: 

B. Ratulangi, S. E. 

Ny. Khadijah, M.A. 



 
 

12. Tanda koma dipakai di muka angka decimal atau diantara rupiah dan 

sen yang dinyatakan dengan angka. 

Misalnya: 

12, 5 m 

27, 3 kg 

13. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang 

sifatnya tidak membatasi. 

Misalnya: 

Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. 

Semua siswa, baik laki- laki maupun perempuan, mengikuti 

latihan paduan suara. 

 Catatan: 

Bandingan dengan keterangan pewatas yang pemakainnya tidak diapit 

dengan tanda koma. 

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

pengertian dibelakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. 

Misalnya: 

  Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih. 

c. Tanda Titik Koma (;) 

1. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk 

memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk setara. 

Misalnya : Hari sudah malam; anak-anak masih membaca buku yang 

baru dibeli ayahnya. 



Ayah mengurus tanaman di kebun; Ibu menulis makalah 

diruangan      kerjanya; Adik membaca di teras depan; saya 

sendiri asik memetik gitar menyanyikan puisi puisi penyair 

kesayanganku. 

2. Tanda titk koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian 

dalam kalimat yang berupa frase atau kelompok kata. Dalam hubungan 

itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata “dan”. 

Misalnya : Syarat - syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga 

ini: 

(1) Berkewarganegaraan Indonesia; 

(2) Berijazah sarjana S1 sekurang kurangnya; 

(3) Berbadan sehat; 

(4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

RepublikIndonesia. 

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

lebih apabila unsur-unsur disetiap bagian itu dipisah oleh tanda baca 

dan kata hubung. 

Misalnya : Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju celana dan kaos;   

Pisang, Apel dan Jeruk. 

d. Tanda titik dua (:) 

1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang 

diikuti rangkaian atau pemerian. 



 
 

Misalnya : Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja,  

dan lemari. 

Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: hidup 

atau mati. 

2. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang merupakan 

pemerian. 

Misalnya: 

Ketua   : Ahmad Wijaya 

Sekretaris  :  Siti Aryani 

Bendahara  : Aulia Arimbi 

  Tempat   : Ruang Sidang Nusantara 

  Pembawa acara : Bambang S. 

  Hari, tanggal  : Selasa, 28 oktober 2008 

Waktu   : 09.00-10.30 

3. Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang 

menunjukan pelaku dalam percakapan. 

Misalnya :  Ibu    : “bawa kompor ini, nak!” 

   Amir  : “Baik, Bu.” 

    Ibu     : “jangan lupa. Letakan baik baik!” 

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

bab dan ayat dalam kitap suci, (c) judul dan anak judul suatu karangan, 

serta (d) nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. 

Misalnya : Horizon, XLIII, No. 8/2008:8 



 Surah Yasin: 9 

   Dari pemburu ke Terapeutik: Antologi Cerpen Nusantara. 

Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ketiga, Jakarta: 

pusat bahasa. 

e. Tanda Hubung (-) 

1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh 

pergantian baris. 

Misalnya : Disamping cara lama diterapkan juga ca-   

ra baru. . . 

    Sebagaimana kata pribahasa, tak ada ga- 

ding yang tak retak. 

2. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang 

mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya 

pada pergantian baris. 

Misalnya : Kini ada cara baru untuk meng- 

ukur panas. 

  Kukuran baru ini memudahkan kita me- 

   ngukur kelapa. 

3. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur ulang. 

Misalnya :  Anak-anak. 

      Berulang-ulang. 

     Kemerah-merahan. 



 
 

4. Tanda hubung digunakan untuk bagian-bagian tunggal dan huruf dalam 

kata yang dieja satu - satu 

Misalnya:  8-4-2088. 

  p-a-n-i-t-i-a. 

5. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas (a) hubungan bagian-

bagian kata atau ungkapan dan (b) penghilang bagian frase atau 

kelompok kata. 

Misalya: Ber-evolusi. 

Dua-puluh ribuan (20 x 1000). 

  Tanggung-jawab dan-kesetia kawanan social    

  (tanggungjawab sosial dan  kesetiakawanan sosial). 

  Karyawan boleh mengajak anak-istri ke acara pertemuan 

besok. 

Bandingkan dengan: 

  Ber-evolusi 

  Dua-puluh-ribuan (1 x 20.000) tanggung jawab dan 

kesetiakawanan sosial. 

6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai: 

a. Se-dengan kata berikutnya yang dimulai dangan huruf kapital, 

b. Ke- dengan angka, 

c. Angka dengan –an, 

d. .Kata atau berimbuhandengan singkatan berhuruf kapital, 

e.  Kata ganti yang berbentuk imbuhan, dan 



f. Gabungan kata yang merupakan kesatuan. 

Misalnya :   Se-indonesia. 

 Peringkat ke-2. 

Tahun 1950-an. 

Hari-H. 

Sinar-X. 

Mem-PHK-kan. 

Ciptaan-Nya. 

Atas rahmat-Mu. 

Bandara Soekano-Hatta. 

7. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan 

bahasa asing. 

Misalnya :  

di-smash. 

                                  di-mark –up. 

pen-tackle-an. 

f. Tanda pisah (-) 

1. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat 

yang memberi penjelasan diluar bangun utama kalimat. 

Misalnya: Kemerdekaan itu-hak segala bangsa-harus dipertaruhkan. 

Keberhasilan itu-saya yakin dapat dicapai kalau kita mau 

berusaha keras. 



 
 

2. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau 

keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 

Misalnya: Rangkaian temuan ini-evolusi, teori kenisbian dan     kini 

juga pembelahan  atom-telah menggugah konsepsi kita 

tentang alam semesta. 

Gerakan pengutamakan Bahasa Indonesia- amanat sumpah 

pemuda-harus  ditingkatkan. 

3. Tanda pisah dipakai diantara dua bilangan,tanggal, atau tempat dengan 

arti „sampai dengan‟atau‟sampai ke‟ 

Misalnya : Tahun 1929-2008 

  Tanggal 5-10 April 2008 

  Jakarta - Bandung 

g. Tanda Tanya (?) 

1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 

Misalnya : 

 Kapan dia berangkat? 

  Saudara tahu, bukan? 

2. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian 

kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan 

kebenaranya. 

 Misalnya :   

  Dia dilahirkan pada tahun 1963 (?). 

 Uangnya sebanyak 10 juta rupiah (?) hilang 



h. Tanda seru (!) 

Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang 

berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, 

ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. 

Misalnya :  

Alangkah indahnya taman laut ini! 

      Bersihkan kamar itu sekarang juga! 

     Sampai hati benar dia meninggalkan istrinya! 

     Merdeka! 

l. Tanda Ellipsis (…) 

1. Tanda ellipsi dipakai dalam kalimat yang terputus putus. 

Misalnya :  

kalau begitu . . ., marilah kita laksanakan. 

Jika saudara sertuju dengan harga ini . . ., pembayarannya akan 

segera   kami lakukan. 

2. Tanda ellipsis dipakai untuk menunjukan bahwa dalam suatu kalimat 

atau naskah ada bagian yang di hilangkan. 

Misalnya :  

 Sebab-sebab kemerosotan . . . akan diteliti lebih lanjut. 

Pengetahuan dan pengalaman kita masih sangat terbatas. 

Catatan : 

(1) Tanda ellipsis ini didahului dan diikuti dengan spasi. 



 
 

(2) Jika bagian yang dihilangkan mengahiri sebuah kalimat,  

perlu dipakai 4 tanda titik : tiga tanda titik untuk menandai 

penghilangan teks dan 1 tanda titik  untuk menandai akhir  

kalimat. 

(3)  Tanda ellipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi. 

Misalnya:  

Dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan cermat. 

j. Tanda Petik (“ ”) 

1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari 

pembicaraan, naskah, atau bahasa tulisan lain. 

Misalnya :  

Pasal 36 UUD 1945 menyatakan, “Bahasa Negara adalah 

bahasa  Indonesia.” 

   Ibu berkata, “paman berangkat besok pagi.” 

    “saya belum siap,”kata dia, “tunggu sebentar!” 

2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab 

buku yang dipakai dalam kalimat. 

Misalnya :  

  Sajak “Pahlawanku” terdapat pada halaman 5 buku itu. 

Saya sedang membaca “Peningkatan Mutu Daya   Ungkap 

Bahasa Indonesia”. 

Dalam buku Bahsa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. 



Bacalah “Penggunaan Tanda Baca” dalam buku  Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. 

3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal 

atau kata yang mempunyai arti khusus 

Misalnya :  

Pekerjaan itu dilaksanakan dengan dengan cara “coba dan    ralat” 

saja. 

Dia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan 

nama “Cutbrai” 

Catatan: 

(1) Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri 

petikan langsung. 

Misalnya: Kata dia “saya juga minta satu.” 

(2) Dia bertanya, “apkah saya boleh ikut?” 

(3) Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan 

tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. 

(4) Tanda petik (“) dapat digunakan sebagai pengganti idem atau 

sda. (sama dengan atas) atau kelompok kata diatasnya dalam 

penyajian yang berbentuk daftar. 

Misalnya :  

Zaman bukan     jaman 

        Asas             “     azaz 

        Plaza            “         plasa 



 
 

        Jadwal          “         jadual 

  Bus       “         bis 

k. Tanda Petik Tunggal („) 

1. Kata petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di 

dalam petikan lain. 

Misalnya :   

Tanya dia, “Kau dengar bunyi „kring-kring‟ tadi?” 

“waktu ku buka pintu depan, kudengar teriak anakku, „ ibu,bapak 

pulang‟,  dan rasa letihku lenyap seketika,” ujar pak Hamdan. 

2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna atau ungkapan. 

Misalnya :   

Terpandai „ paling pandai‟ 

Retina      „dindang mata sebelah dalam‟ 

      Mengambil langkah seribu„berlari potang panting 

      Tinggi hati „sombong, angkuh‟ 

3. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, ungkapan bahasa 

daerah atau bahasa asing (Lihat pemakaian tanda kurung, Bab III, 

Huruf M). 

Misalnya:  

Feed-back  „balikan‟ 

                 Dress rehearsal „gladi bersih‟ 

                 Tadulako   „panglima‟ 

 



l. Tanda kurung (( )) 

1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau 

panjelasan. 

Misalnya:  

Anak itu tidak memiliki KTP (kartu tanda penduduk). 

Dia tidak membawa SIM (Surat izin  mengemudi). 

Catatan : 

Dalam penulisan digunakan huruf  lengkap setelah itu bentuk 

singkatnya. 

Misalnya:  

Saya sedang mengurus perpanjangan kartu tanda penduduk (KTP). 

KTP  itu  Merupakan tanda pengenal dalam berbagai keperluan. 

2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang 

bukan bagian utama kalimat. 

Misalnya:  

Sajak Tranggono yang berjudul „Ubud‟ (nama  tempat yang terkenal di   

Bali) Ditulis pada  tahun 1962. 

Keterangan itu (lihat tabel 10) menunjukan arus perkembangan baru   

pasar dalam negeri. 

3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang 

kehadirannya didalam teks dapat dihilangkan. 

Misalnya :  

Kata cocainediserap dalam bahasa Indonesia menjadi kokain (a). 



 
 

         Pejalan kaki itu berasal dari (kota) Surabaya. 

4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang merinci 

urutan keteranagan. 

Misalnya :  

Faktor  produksi menyangkut masalah (a) bahan   baku, (b) biaya  

produksi,  (c) tenaga kerja. 

Dia haus melengkapi berkas lamarannya dengan lampiran (1) akta  

kelahiran (2) ijazah terahir, dan (3) surat keterangan kesehatan. 

Catatan: 

Tanda kurung tunggal dapat dipakai untuk mengiringi angka atau huruf 

yang menyatakan perincian yang disusun kebawah. 

Misalnya :   

Kemarin kakak membeli 

(1). Buku, 

 (2). Pensil, dan 

  (3). Tas sekolah 

Dia senang dengan mata pelajaran 

a. Fisika  

b. Biologi,dan 

c. kimia 

m. Tanda Kurung Siku ([ ]) 

1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok 

kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat 



yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau 

kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. 

Misalnya :  

 Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemersik. 

      Ia memberikan uang [kepada] anaknya. 

Ulang tahun [hari kemerdekaan] Republik Indonesia jatuh pada hari 

Selasa. 

2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat 

penjelas yang sudah bertanda kurung. 

Misalnya :  

Persamaan kedua proses ini (perbedaanya di bicarakan di  

dalam Bab  II    [lihat halaman 35,,Y38]) perlu dibentangkan disini. 

n. Tanda Garis Miring (/)  

1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan 

penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwin atau 

tahun ajaran‟ 

Misalnya: No. 7/PK/2008 

 Jalan Kramat III/10 

  Tahun Ajaran 2008/2009 

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

ataupun. 

Misalnya :    

Dikirimkan lewat darat/laut. 



 
 

„dikirimkan lewat darat atau lewat laut. 

Harganya Rp 1.500,00/lembar. 

„harganya Rp 1.500,00 tiap lembar. 

Tindakan penipuan dan/atau Tindakan penipuan   penganiayaan dan   

penganiayaan, tindakan, penipuan,  atau tindakan penganiayaan‟ 

Catatan:  

Tanda garis miring ganda (//) dapat digunakan untuk membatasi 

penggalan-penggalan dalam kalimat untuk memudahkan membaca 

naskah. 

o. Tanda Penyingkat atau Apostrof(„ ) 

Tanda penyingkat menunjukan penghilangan bagian kata atau bagian angka 

tahun. 

 Dia „kan sudah kusurati. („kan =  bukan) 

Malam    („lah = telah) 

1 Januari     (‟08 =  2008) 

 

2.1.3 Karangan Argumentasi 

Mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat dan alenia 

untuk menjabarkan dan atau mengulas topik dan tema guna memperoleh 

hasil akhir berupa karangan (Finoza 2007:212). Sebelum penulis 

membahas lebih lanjut tentang mengarang, penulis harus  mengetahui 

terlebih dahulu tentang makna kata mengarang berarti „menyusun’ atau 

„merangkai’ (Finoza, 2007:211). 



Pada awalnya kata merangkai tidak berkaitan dengan menulis. 

Cangkupan makna kata merangkai mula-mula terbatas pada pekerjaan 

yang berhubungan dengan benda konkret, seperti merangkai bunga atau 

merangkai benda lain. Sejalan dengan komunikasi dan bahasa, lama-

kelamaan timbullah istilah merangkaikata, lalu merangkai kalimat, 

kemudian jadilah apa yang disebut mengarang. Orang yang merangkai 

atau menyusun kata, kalimat, dan alinea tidak disebut perangkai, tetapi 

menyusun atau pengarang untuk membedakannya misalnya dengan 

perangkai bunga. Mengingat karangan tertulis juga disebut tulisan, 

kemudian timbullah sebutan penulis untuk untuk orang yang menulis suatu 

karangan. 

Berkaitan dengan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa 

mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan 

alinea.Merupakan pekerjaan menjabarkan dan menulis topik serta tema 

tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan.Mengarang adalah 

keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan 

dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk 

dipahami (Finoza, 2007:211). 

Adapun pengertian mengarang hasil penjabaran suatu gagasan 

secara resmi dan teratur tentang sautu topik atau pokok bahasan.Setiap 

karangan. Setiap karangan yang ideal, pada prinsipnya merupakan uraian 

yang lebih tinggi atau dari alinea lebih luas (Finoza,2007:212)  . 



 
 

Karangan argumentasi adalah untuk menyakinkan pembaca agar 

menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu 

(Finoza,2007:227). 

Menurut Finoza, (2007:227) karangan argumentasi memiliki ciri-ciri: 

1. Mengemukakan alasan atau bantahan sedemikian rupa dengan 

tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar menyetujuinya. 

2. Mengusahakan pemecahan suatu masalah, dan 

3. Mendiskusikan suatu persoalan tanpa mencapai satu penyelesaian. 

Setelah mengetahui ciri-ciri di atas mungkin dapat memperkirakan 

bentuk karangan argumentasi. 

 

2.2 Asumsi 

2.2.1 Filosofis 

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

agar kalimat- kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis yang kita 

maksudkan 

2.2.2 Substantif 

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang telah mengikuti 

kegiatan pembelajaran karangan argumentasi dengan tanda baca. 

2.2.3 Prosedural 

Metode deskriptif dapat menggambarkan penggunaan tanda baca 

`dalam karangan argumentasi yang bisa di amati secara teliti dan langsung di 

kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang. 



2.3 Penelitian Relevan 

2.3.1 Jati Wahyono Agustinus (2008) ” Analisis Kesalahan Penggunaan 

Tanda Baca Pada Laporan Akhir PRAKERIN AKSEK ”LPK 

TRAKANITA ”.Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan , ditarik 

dua kesimpulan yaitu pertama, jumlah keseluruhankesalahan 

penggunaan tanda baca pada Laporan Akhir Praktik Kerja Industri 

Mahasiswa Aksek ”LPK” TRAKANITA angkatan 2002 berjumlah 

531, dari jumlah sampel 30 LAP. Kesimpulan ini diperoleh dari 30 

sampel yang diambil, dibaca, dianalisis, dituliskan dalam tabel, 

dijumlah sehingga tampak keseluruhan kesalahan tersebut. Kedua, 

jenis kesalahan yang paling banyak adalah padapenulisan singkatan 

/akronim yakni berjumlah 171 atau 32% dari jumlah sampel 30 LAP, 

dan jumlah terkecil adalah pemakaian tanda baca garis miring sebesar 

1% atau 4 kesalahan dari jumlah kesalahan seluruh sampel. 

2.3.2 Wiwik Agustriana (2011) ”Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda 

Baca Pada Cerita Pendek di Surat kabar Haluan Kepri. Dengan hasil 

penelitian kesalahan penggunaan tanda baca (Tanya) pada penulisan 

judul cerpen dimana-dimana yang seharusnya menggukan tanda tanya 

(?). 

2.3.3 Parno, Kemampuan Menggunakan EYD Dalam Penulisan Cerita 

Siswa Kelas VI SD Kinandang 3 Kecamatan Bendo Kabupaten 

Mangetan Tahun 2006/2007 dan hasil penelitian menunjukan bahwa, 

kemampuan menggunakan huruf kapital memperoleh hasil baik 



 
 

dengan nilai rata-rata sebesar 8,0. (2) kemampuan menggunakan kata 

depan memperoleh hasil cukup dengan nilai rata-rata 6,8. (3) 

kemampuan menggunakan partikel memperoleh hasil baik dengan nilai 

rata-rata 7,1. (4) kemampuan menggunakan tanda baca memperolah 

hasil baik dengan nilai rata-rata 7.3.  

2.3.4 Korlenci Djontar (2011) “Analisis Kesalahan Ejaan Dalam Karangan 

Siswa Kelas IV SDN Madyopuro I Kecamatan Kedung kandang Kota 

Malang.” Dari hasil analisis data, diperoleh data sebagai berikut. (1) 

ditemukan adanya kesalahan penulisan ejaan pada karangan siswa, 

yaitu kesalahan penggunaan tanda baca titik dan koma, pemakaian 

kata, dan pemakaian huruf kapital. (2) kesalahan yang lakukan siswa 

diantaranya penggunaan tanda baca titik dengan persentase 9,31 % dan 

tanda baca  koma denganpersentase 10,34%  termasuk kualifikasi 

sedikit.serta pemakaian kata dengan pesentase 22,41 % termasuk 

kualifikasi sedeikit.sedangkan pemakaian huruf kapital dengan 

persentase 44,82 % termasuk kualifikasi sedang. Sehingga jumlah 

kesalahan dari semua aspek maka termasuk kualifikasi terbanyak. 

Dari deskripsi hasil analisis data maka dapat disimpulkan 

bahwa, ternyata siswa kelas IV SDN Madyopuro I melakukan 

kesalahan berbahasa, dalam hal ini yaitu penggunaan ejaan, 

diantaranya penempatan tanda baca titik dan tanda baca koma, 

pemakaian kata, serta penggunaan huruf kapital. 



Berdasarkan kajian tersebut, memiliki persamaan dan perbedaan 

sebagai berikut : 

1. Persamaan yang memiliki sesuai dengan penelitian relevan diatas, 

yaitu mengangkat tentang masalah tanda baca pada karangan. 

2. Sedangkan perbedaan yang dimiliki dari salah satu penelitian 

relevan, yaitu menggunakan persentase. 

 

2.4 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan deskripsi teoretis yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat 

dibangun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut. 

GAMBAR 1 

Kerangka konseptual 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

• Masalah  :  Tanda Baca 

 

• Analisis Kesalahan penggunaan 

Tanda Baca Karangan Argumentasi 

• Analisis  Kesalahan penggunaan 

Tanda Baca, berapakah kesalahan 

tanda baca yang paling dominan pada  

Karangan Argumentasi Siswa kelas 

XSekolah Menengah Atas 4 

Tanjungpinang.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penulis dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang penulis tentukan (Margono, 2007: 118). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X yang terdaftar tahun 

pelajaran 2011-2012 di Sekolah Menengah Atas 4 Tanjungpinang, Siswa 

kelas X ini terdiri delapan kelas. 

TABEL 1 

POPULASI PENELITIAN 

No Nama sekolah Kelas Jumlah siswa 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

SMA NEGERI 4 

TANJUNGPINANG 

 

 

 

 

 

 

Kelas X 1 

Kelas X 2 

Kelas X 3 

Kelas X 4 

Kelas X 5 

Kelas X 6 

Kelas X 7 

Kelas X 8 

40 

42 

40 

43 

40 

42 

40 

41 

Jumlah siswa kelas X 328 

 

 



3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti 

(Arikunto, 2006:131).Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika 

jumlah subjeknya besar, 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-

tidaknya dari (a) kemanpuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana (b) 

sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data (c) Besar kecilnya resiko yang 

ditanggung peneliti. Untuk penelitian yang berisiko besar, tentu saja jika 

sampel lebih besar, hasilnya akan lebih baik (Arikunto,2006:134). 

   

   
x40= 6 

Peneliti mengambil sampel 15% dari pupulasi jadi tiap lokal 

peneliti hanya mengambil sampel sebanyak enam siswa, jumlah semua 

sampel 48 siswa. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan 

sistem acak pada empat kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABEL 2 

SAMPEL PENELITIAN 

No Kelas Jumlah Populasi Jumlah 

1 X 1 40 6 

2 X 2 42 6 

3 X 3 40 6 

4 X 4 43 6 

5 X 5 40 6 

6 X 6 42 6 

7 X 7 40 6 

8 X 8 41 6 

 Jumlah 328 48 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Tanjungpinang, jalan pemuda Nomer 30. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan mulai Februari 2012 – Juni 2013, 

semester ganjil tahun pelajaran 2012 – 2013. 

 

 

 



TABEL 3 

WAKTU PENELITIAN 

 

3.3 Metode dan Teknik Penelitian  

3.3.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peniliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat kenyataan atau fakta sesuai 

dengan yang diperoleh. Tujuannya untuk mengetahui hasil belajar terhadap 

kegiatan pembelajaran serta aktifitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung (Aqib,dkk. 2008:39-40). Teknik penelitian menggunakan teknik 

tes. Objek penelitian adalah hasil karanagan siswa dengan berdasarkan tanda 

baca. 

 

 

NO KEGIATAN 
Feb 

2012 

Mar 

2012 

Aprl 

2012 

Jul 

2012 

Jan 

2013 

Feb       -     Juni 

2013          2013 

Juli 

2013 

Ags 

2013 

 

 

1. 
Pengajuan 

Judul   
     

  

2. 
Penulisan 

Proposal 
      

  

3. 
Bimbingan 

Proposal 
   

 
  

  

4. 
Seminar 

Proposal 
       

 

5. Penelitian         

6. 
Penyusunan 

Skripsi 
          

7. 
Sidang 

Skripsi 
        

8. 
Revisi 

Skripsi 
        

 



 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 a. Tes 

Tes adalah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang 

dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi 

penetapan skor angka (Margono, 2007: 170). Tes yang digunakan oleh peniliti 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam materi mengarang argumentasi 

adalah tes tertulis dalam bentuk karangan. 

Margono, (2007:170) tes essay, yaitu tes yang menghendaki agar tes 

memberikan jawaban dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat yang disusun 

sendiri. Pada penelitian ini maka peneliti meminta anak untuk membuat 

karangan argumentasi dengan penggunaan tanda baca yang tepat.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah data yang diperoleh dalam penelitian akan 

dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang ditujukan 

atau disajikan bukan dalam bentuk statistik. Jadi, dengan metode analisis data 

yang di gunakan, peneliti dapat lebih fokus memberi jawaban atas masalah yang 

akan diteliti, selanjutnya dapat dianalisis kebenarannya secara urut proses 

pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut : 

1. Membaca seluruh karangan argumentasi yang akan dijadikan objek 

penelitian. 

2. Menganalisis tanda baca  yang digunakan pada karangan argumentasi.  



3. Menentukan kesalahan penulisan yang paling dominan pada karangan 

argumentasi siswa. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Berdasarkan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang dilakukan 

sebagai berikut : 

3.6.1  Tes 

Tes ialah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang 

dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi 

penetapan skor angka (Margono, 2007 : 170). Tes ini untuk mendapatkan data 

hasil belajar siswa dan dapat dilihat bagaimana kesalahan siswa dalam 

penggunaan tanda baca. Dalam penelitian ini peneliti akan meminta siswa 

untuk membuat karangan argumentasi berdasarkan tanda baca.  

Adapun langkah- langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. 

1. Tema karangan : Kelulusan Ujian Nasional Tahun 2011-2012 

2. Tentukan judul karangan yang tepat sesuai tema di atas! 

3. Buatlah kerangka karangan! 

4. Buatlah sebuah karangan argumentasi dengan penggunaan tanda baca 

sesuai EYD pada kerangka karangan yang telah dibuat! 

5. Tentukan ide pokok! 

 

 

 



 
 

Berikut ini adalah bentuk instrumen penelitian yang akan peneliti pakai untuk 

merangkum dan menganalisis data. 

TABEL 4 

BENTUK PENILAIAN 

No Nama Siswa Teks/ kalimat Keterangan 

    

    

 

TABEL 5 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

kode 

 

Analisis Kesalahan Keterangan 

 Salah Sebenarnya 

    

    

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL – HASIL PENELITIAN 

Menurut (Aning, 2011:55-80) tanda baca dibagi menjadi 15 tanda baca, yaitu 

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

pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda ellips, tanda petik, tanda petik tungga, tanda 

kurung, tanda kurung siku, tanda garis maring, tanda penyingkat atau apostrof, 

disekolah SMA 4 Tanjungpinang  karangan argumentasi. Berikut ini adalah hasil 

penelitian dari 48 karangan siswa kelas X SMAN 4 Tanjungpinang. 

TABEL 6 

TANDA TITIK 

No Nama siswa Kalimat  Ket  

1. Ade Kurniawan Hal ini tentu sangat membanggakan. Bagi 

siswa, sekolah maupun orang tua 

1 

2. Agung Hasiholan 

Perdamaian 

Hasibuan 

Peserta UN di Tanjungpinang mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya, 

Sehingga ditingkat SMA tg.pinang 

menempati peringkat ke-3  

2 

Lain halnya dengan. SMP walaupun 

kebanyakan SMP di Tanjungpinang lulus 

100%, tetapi nilai yang diperoleh agak 

menurun dari hasil yang diperoleh tahun 

lalu. kota  Tanjungpinang dengan 

membawa hasil kelulusannya 

 



 
 

TABEL 6 (SAMBUNGAN) 

 

3. Ainun Mardiah Seluruh siswa kelas 3 mengikuti UN. 

Perasaan mereka menjadi takut. Tapi 

semenjak adanya perubahan nilai  

2 

sekolah. Mereka lumayan tenang. 

4. Aulia  Terutama di kota Tanjungpinang 

seluruh siswa dan siswi merayakan 

kelulusan dengan berkonvoi keliling  

1 

5. Dita Lorenza Pada tahun 2011- 2012 ini ujian 

nasional meningkat lebih baik, 

daripada sebelumnya. Karna sistem 

pembelajaran nilai lebih baik,  

1 

6. Febrisa Hal ini tanda suatu kebanggaan bagi 

kota Tanjungpinang , karena ditahun-

tahun sebelumnya kota Tanjungpinang 

menduduki peringkat ke-7, 

diprediksikan hanya beberapa siswa 

yang tidak lulus berjumlah 9 orang 

ditingkat SMA 

1 

7. Fiona Novrisiliani Tanjungpinang, 26 mei 2012. SMA 

Negeri 4 menggumumkan hasil 

kelulusan untuk anak kelas 12. 

2 

 



 
 

TABEL 6 (SAMBUNGAN) 

  Hari yang ditunggu-tunggu itupun 

akhirnya tiba. Siswa-siswi SMA 

Negeri 4 lulus 100%. 

 

8. Inggrid Eldina D Pada tahun ini tidak hanya SMA 

Negeri 4 saja yang mendapatkan 

kelulusan 100 persen. Ada juga 

beberapa SMA lainnya yang lulus 

dengan 100 persen. 

1 

9. Juan Ariwinata Pada tahun ini rata-rata sekolah lulus 

100 persen. Ini merupakan hasil yang 

sangat membanggakan 

1 

10. Nita Andarisa Oleh karna itu, ada baiknya siswa siswi 

yang akan mengikuti Ujian Nasional 

pada tahun berikutnya lebih 

meningkatkan kualitas belajar dan 

mengurangi waktu bermain. Agar 

nantinya bias mencapai kelulusan 

100% dengan nilai yang memuaskan. 

1 

11. Raden Febi 

Armadiansyah 

Untuk kelulusan SMA tahun ini 

Tg.pinang menempati  peringkat ke 3 

setelah anambas. Tapi, untuk SMP 

kelulusan tahun ini sangat  

1 



 
 

TABEL 6 (SAMBUNGAN) 

 

  mengecewakan diperkirakan atau 

memang 400 siswa-siwi yang lulus 

 

 

TABEL 7 

TANDA KOMA  

No  Nama  Kalimat  Ket  

1. Ainun Mardiah Seluruh siswa kelas 3 mengikuti UN, 

perasaa mereka menjadi takut. 

semenjak adanya perubahan nilai 

sekolah. Kelulusan tahun ini sangat 

menurun. 

2 

Oleh karna itu kita harus meningkatkan 

kinerja belajar khususnya di kalangan 

SMP. 

 

2. Amanda 

Agustina 

SD, SMP dan SMA sekarang harus 

berusaha agar kelulusan, bisa lancar. 

1 

3.  Andini Primarani Pengumuman kelulusan tingkat SMA 

sederajat se-kota Tanjungpinang 

seluruhnya diumumkan pada tanggal 

26 mei 2012.Begitu pula SMAN 4 

Tanjungpinang. 

1 

4. Andriyani Indah  Oleh sebab itu kita harus lebih  

 

1 



 
 

TABEL 7 (SAMBUNGAN) 

 Kusuma Dewi meningkatkan kualitas belajar, 

khususnya ditingkat SMP sederajat 

supaya peringkat lebih naik dan tidak 

mengecewakan. 

 

5. Boby Renaldo Terlebih lagi, kota Tanjungpinang 

menempati urutan ke-3, sekabupaten 

dan kota diseluruh provinsi kepulauan 

Riau,setelah kabupaten Bintan dan 

Anambas. 

1 

6. Diah Novita Sari Pada tahun ini,seluruh SMA se- Kepri. 

telah melaksanakan ujian Nasional 

yang dilaksanakan pada bulan April 

2012 dan keluar nilai pada bulan Mei 

lalu, khususnya SMA N 4 

Tanjungpinang. 

1 

7. Dita Lorenza Pada tahun 2011- 2012 ini ujian 

nasional meningkat lebih baik, 

daripada sebelumnya. 

1 

8. Febrisa Kota Tanjungpinang adalah kota kecil 

yang terdapat di provinsi  kepulaun 

Riau, kota Tanjungpinang ditingkat 

SMA untuk tingkat kelulusannya  

2 



 
 

TABEL 7 (SAMBUNGAN) 

  meningkat secara pesat sehingga bias 

menduduki peringkat ke-3 sekepri, 

 

Hal ini tanda suatu tanda kebanggaan 

bagikotaTanjungpinang,karena di 

tahun-tahun sebelumnya kota 

Tanjungpinang menduduki peringkat 

ke-7, di prediksi hanya beberapa yang 

tidak lulus berjumlah 9 orang ditingkat 

SMA. 

 

9. Fiona Novrisiliani Karena pada awal sekolah ini dibuka, 

kelulusan belum mencapai presentase 

maksimal yaitu 100%. Hanya 80- 90% 

saja.Tentu hal itu sangat mengejutkan 

bagi sekolah. 

1 

10.  Gilang Astin Tindak lengkap bila kitatidak 

membahas yang namanya ujian akhir 

nasional atau UN, UN dalam 

lingkungan pelajar ini adalah sebuah 

hidup dan mati, UN sangat 

menentukan nasib mereka, apakah 

mereka naik ke tahapan yang lebih 

tinggi atau harus mengulang lagi. 

2 



 
 

TABEL 7 (SAMBUNGAN) 

 

11. Inggrid Eldina 

Desbintani 

Bukan hanya para siswa yang senang 

tetapi para guru juga senang dan 

bangga kepada semua anak didiknya. 

1 

12. Junichiro Ogawa Akan tetapi di tahun ini tingkat 

kelulusan semakin tinggi dan 

diharapkan tahun yang kedepan akan 

semakin tinggi. 

1 

13. Melly Agustiani Namun disetiap daerah-daerahpun ada 

juga yang sama dari segi buku yang 

diutamakan . 

4 

Namun guru tidak hanya memiliki LKS 

saja, guru memiliki bermacam- macam 

buku untuk dipelajari agar tidak 

terfokus di LKS saja, dengan cara guru 

mengajar dan menjelaskan buku LKS 

tersebut, siswa tidak harus lagi 

mencatat. 

 

Namun ditambah juga dengan buku UN 

tebal yang dirancang dari semua buku-  

buku UN tahun lalu dari semua daerah- 

daerah di Indonesia dan berpusat di 

Jakarta   

 



 
 

TABEL 7 (SAMBUNGAN) 

 

  Namun  mereka tetap harus berusaha 

dan belajar sebisa mungkin agar 

mendapat kelulusan yang sempurna 

dan memuaskan dengan belajar giat 

mereka dan buku-buku yang mereka 

pelajari, serta guru-guru yang 

mengajar. 

 

14. Muhammad Iqbal Begitu juga sebaliknya jika kelulusan 

menurun maka kenaikan kelas juga 

akan menurun, 

1 

15. Nadi Rindu Ayatul 

Iman 

Tahun itu adalah penentuan lulus atau 

tidaknya siswa- siswi SMA 4 

tanjungpinang. Dengan waktu yang 

tidak begitu lama. Kekhawatiran orang 

tua murid dan guru, sangat merajalela 

muridpun juga pasti lebih khawatir. 

3 

16. Norisya sugianti Kesenangan begitu tampak pada 

wajah-wajah siswa yang lulus , karena 

Tanjungpinang meraih peringkat ke-3. 

1 

17. Raden Febi 

Armadiansyah 

Oleh sebab itu kita harus 

meningkatkan kualitas belajar 

khususnya ditingkat SMP sederajat. 

1 



 
 

TABEL 7 (SAMBUNGAN) 

 

18. Ridhani Untuk seluruh Kabupaten se- 

Tanjungpinang menempati peringkat 

ketiga setelah kabupaten Anambas, 

dan Bintan dengan angka kelulusan 

mencapai 90%. 

2 

19. Ruslan Saputra Oleh karena itu anak-anaknya lebih 

bersemangat untuk lebih belajar lagi 

dan lagi. 

1 

20. Winda Mardianti Kelulusan untuk tingkat 

SMAmencapai peringkat ke- 3. Suatu 

hasil yang sangat membanggakan. 

1 

21. Yoga Reynaldi 

Bimantara Yudha 

Akan tetapi ditahun ajaran ini tingkat 

kelulusan semakin tinggi dan 

diharapkan tahun yang akan datang 

akan semakin lebih tinggi. 

Tetapi jika seorang siswa melakukan 

persiapan yang maksimal tetapi tidak 

lulus. 

Tetapi jika seorang siswa tidak 

melakukan persiapan meskipun sedikit 

tetapi mentalnya siap pasti hasilnya 

akan berbeda. 

4 



 
 

TABEL 7 (SAMBUNGAN) 

 

  Tetapi yang paling penting adalah 

berusaha dan berdoa kepada tuhan 

yang maha esa. 

 

  

   TABEL 8 

TANDA SERU 

 

No. Nama Siswa   Kalimat  Ket  

1.  Fiona Novrisiliani Siswa-siswi SMA negeri 4 lulus 

100%!!! 

1 

  

 

TABEL 9 

 TANDA HUBUNG  

 

No  Nama siswa  Kalimat Ket  

1.  Agus Januari Karena pada tahun ini SMA 

Tanjungpinang lulus dengan hasil 

yang memuaskan,  apalagi dapat 

peringkat ke 3 

1 

2. Andriyani Indah 

Kusuma Dewi 

Seluruh siswa dan siswi untuk kelas 3 

mengikuti UN, siswa dan siswi 

banyak yang merasa takut dan 

perasaan yang tidak enak. 

4 

  



 
 

TABEL 9 (SAMBUNGAN) 

 

  Untuk kelulusan SMA tahun ini, 

Tanjung pinang menempati peringkat 

ke 3 setelah Anambas. Tetapi, untuk 

SMP kelulusan tahun ini sangat 

menurun dan mengecewakan, 

diperkirakan atau memang benar 400 

siswa dan siswi yang tidak lulus. 

 

3. Aulia  Disaat hari penentuan tanggal 26 mei 

2012 seluruh siswa dan siswi di 

Indonesia bergema mendendangkan 

kata lulus. 

1 

4. Bobby Renaldo Terlebih lagi, kota Tanjungpinang 

menempati urutan ke-3,se kabupaten 

dan kota diseluruh provinsi 

Kepulauan Riau, setelah kabupaten 

Bintan dan kabupaten Anambas. 

1 

5. Fadlan Dwi Gusti 

Warman 

Semua ini hasil kerja keras dari 

semua pihak termasuk kepala Dinas 

Pendidikan kota Tanjungpinang, 

orang tua siswa& siswi,dan guru-

guru yang mengajar mata pelajaran 

UN kelas 3. 

6 



 
 

TABEL 9 (SAMBUNGAN) 

 

  Sehingga membuat kota 

Tanjungpinang menduduki peringkat 

ke3 sekepulauan Riau , tentu 

membuat perubahan yang 53rastic. 

Peringkat pertama dipeggang oleh 

bintan yang 100%, yang ke2 

karimun, yang ke3 tanjungpinang, 

dan ke4 batam. 

 

6. Febrisa  Kota Tanjungpinang adalah kota 

kecil yang terdapat di provinsi  

kepulaun Riau, kota Tanjungpinang 

ditingkat SMA untuk tingkat 

kelulusannya meningkat secara pesat 

sehingga bias menduduki peringkat 

ke-3 sekepri, 

1 

7. Irin soraya Tingkat kelulusan pada tahun ini 

mencapai 90%, dan mendapat 

peringkat ke3 dari seluruh kabupaten 

dan kota diseluruh provinsi 

kepulauan Riau, setelah kabupaten 

Bintan dan Anambas. 

1 

 

 



 
 

TABEL 9 (SAMBUNGAN) 

 

8. Juan Ariwinata Awalnya para siswa dan siswi merasa 

cemas, mereka merasa tidak memiliki 

kepercayaan diri yang cukup untuk 

menghadapi  UN namun apa yang 

dikhwatirkan oleh para siswa dan 

siswi pada tahun ini tidak menjadi 

kenyataan, pada tahun ini kelulusan 

menvapai 100% semua pihak yang 

mendukung suksesnya pendidikan di 

negeri ini. 

1 

9. Megi Dwi Arji Setelah guru membagikan kertas atau 

surat yang berisi hasil UN siswa, para 

siswapun terkejut melihat hasil UN 

mereka, dan para guru terakhir 

mengumumkan bahwa siswa/ siswi 

SMA N 4 lulus 100%. 

1 

10. M. Fajar Ichsan Survey menunjukkan bahwa SMA 

Bintan dapat peringkat ke 3. 

1 

11. M. Fariski R. P Apalagi SMA Tanjungpinang 

mendapat peringkat ke 3. 

1 

12. M. Raihan Siddiq Ini sangat membanggakan dan perlu. 

dipetahankan bagi tahun2 selanjutnya 

1 



 
 

TABEL 9 (SAMBUNGAN) 

 

13. M. Taufik Kelulusan ujian nasional tahun 2011- 

2012 di SMA 4 Tanjungpinang cukup 

memuaskan bagi para siswa dan 

siswi. 

1 

14. Nadi Rindu 

Ayatul Iman 

Pada tahun 2011 siswa dan siswi naik 

kelas. 

3 

Siswa dan siswi baru masuk ke kelas 

X. 

Siswa dan siswi kelas X lama ke 

kelas XI. 

15. Nikken Resviona Pada tingkat kelulusan tahun 2011-

2012, kota Tanjungpinang 

menduduki peringkat ke 3 di provinsi 

Kepri pada jenjang SMA & SMK 

sederajat. 

3 

Ini merupakan peningkatan yang 

cukup bagus karena pada tahun 

sebelumnya kota Tanjungpinang  

menduduki peringkat ke 7 di provinsi 

Kepri. 

 

 



 
 

TABEL 9 (SAMBUNGAN) 

16. Norisya Sugianti Dengan banyaknya sekolah yang 

lulus 100 membuat kota 

Tanjungpinang meraih peringkat ke 

3. 

2 

Kesenangan begitu tampak pada 

wajah siswa yang lulus, karena 

tg.pinang melainkan ke3 pemerintah 

berencana meliburkan siswa pada 

bulan puasa penuh selama satu bulan 

penuh. 

 

17. Nur Eka Rama 

Putri 

Tahun ini Tanjungpinang kota 

mendapat urutan peringkat ke3 

seprovinsi kepulauan Riau. 

2 

18. 

 

 

Raden Febi 

Armadiansyah 

Untuk kelulusan SMA tahun ini 

tg.pinang menempati peringkat ke 3 

setelah Anambas. Tapi, untuk SMP 

kelulusan tahun ini sangat 

mengecewakan diperkirakan atau 

mamang 400 siswa dan siswi yang 

tidak lulus. 

 

 

4 



 
 

TABEL 9 (SAMBUNGAN) 

19. Ridhani Tahun ini peserta Ujian Nasional 

untuk tingkat SMA sekota 

Tanjungpinang patut berbangga hati. 

Untuk seluruh kabupaten kota 

seprovinsi Kepulauan Riau, Tanjung 

pinang menempati peringkat ke3 

setelah kabupaten Anambas dan 

kabupaten Bintan dengan angka 

kelulusan mencapai 90%. 

3 

20. Ridho 

Firmansyah 

Tanjungpinang dapat peringkat ke 3, 

seluruh SMA dinyatakan lulus 

dengan nilai yang baik. 

1 

21. Sarina Wulandari Setelah menjalani Ujian  

Nasional ternyata SMA 

Tanjungpinang menempati peringkat 

1 

22. Satria Jati Banyak beredarnya kabar burung di 

kota Tanjungpinang yang 

memperkirakan bahwa seluruh smk 

sekota Tanjungpinang dinyatakan 

tidak lulus 100%. 

1 

 

 



 
 

TABEL 10 

TANDA TITIK DUA 

No. Nama Siswa Kalimat Ket 

1. Suqya Rahmah 

Dina 

Angka kelulusan tingkat SMA di 

Tanjungpinang semakin meningkat: ini 

terlihat hanya 10% yang tidak lulus di 

semua SMA yang berada di 

Tanjungpinang. 

1 

 

 

TABEL 11 

TANDA GARIS MIRING 

No. Nama Siswa Kalimat Ket 

1. Megi Dwi Arji Dan para guru terakhir 

mengumumkan bahwa siswa/ siswi 

SMAN 4 lulus 100%. 

1 

2. Suqya Rahmadina Mulai dari belajar yang lebih 

ekstra/ ditingkatkan. 

1 

 

 Dari hasil penelitian Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Karangan 

Argumentasi Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang 

yang telah dirangkum, maka ditemukan beberapa kesalahan penggunaan tanda 

baca sebagai berikut: penggunaan tanda titik (.) 14 kesalahan; penggunaan tanda 

koma (,) 33 kesalahan; penggunaan tanda seru (!) 1 kesalahan; penggunaan tanda 



 
 

hubung (-) 41 kesalahan ; penggunaan tanda titik dua (:) 1 kesalahan; penggunaan 

tanda garis miring (/) 2 kesalahan .  

 Dan dari keterangan tersebut, maka kesalahan penggunaan tanda hubung  

(-) dalam karangan argumentasi merupakan kesalahan dominan yang dilakukan 

oleh siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Karangan 

Argumentasi Siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang 

telah ditemukan beberapa kesalahan penggunaan tanda baca, yaitu penggunaan 

tanda titik (.) 14 kesalahan; penggunaan tanda koma (,) 33 kesalahan; penggunaan 

tanda seru (!)1 kesalahan; penggunaan tanda hubung (-) 41 kesalahan; 

penggunaan tanda titik dua (:) 1 kesalahan; penggunaan tanda garis miring (/) 2 

kesalahan. Dan dari keterangan tersebut, maka kesalahan penggunaan tanda 

hubung  (-) dalam karangan argumentasi merupakan kesalahan dominan yang 

dilakukan oleh siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang. 

Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian kesalahan penggunaan tanda baca 

tersebut.  

A. Tanda Titik 

Responden 1: 

Kalimat : Hal ini tentu sangat membanggakan. Bagi siswa, sekolah maupun 

orang tua. 

Seharusnya: Hal ini tentu sangat membanggakan bagi siswa, sekolah maupun 

orang tua. 

Kesalahan yang dilakukan yaitu penggunaan tanda titik yang tidak tepat. 

Seharusnya tanda titik tidak digunakan pada kalimat yang masih menyambung 

dengan kalimat berikutnya. 

  



 
 

 Responden 2: 

Kalimat (1): Perserta UN di Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya, Sehingga ditingkat SMA tg.pinang menempati 

peringkat ke-3 

Seharusnya: Perserta Ujian Nasional di Tanjungpinang mengalami 

sebelumnya, sehingga ditingkat Sekolah Menengah Atas 

Tanjungpinang menempati peringkat ke-3. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penempatan tidak sesuai dan pada 

akhir kalimat seharusnya di akhiri dengan tanda titik. 

Kalimat (2): Lain halnya dengan. SMP walaupun kebanyakan SMP di 

Tanjungpinang lulus 100%, tetapi nilai yang diperoleh agak 

menurun dari hasil yang diperoleh tahun lalu. 

Seharusnya : Lain halnya dengan SMP walaupun kebanyakan SMP lulus 

100%, tetapi nilai yang diperoleh agak menurun dari hasil yang 

diperoleh tahun lalu. 

 Kesalahan yang dilakukan adalah penempatan tanda titik yang tidak sesuai 

pada tengah-tengah kalimat yang masih menyambung dengan kalimat 

berikutnya. 

Responden 4: 

Kalimat :  Seluruh siswa kelas 3 mengikuti UN. Perasaan mereka menjadi 

takut. Tapi semenjak adanya perubahan nilai sekolah. Mereka 

lumayan tenang. 



 
 

Seharusnya: Perasaan seluruh siswa kelas 3 menjadi takut saat mengikuti UN, 

tapi semenjak adanya perubahan nilai sekolah sekarang, mereka 

lumayan tenang. 

Kesalahan terjadi pada penggunaan tanda titik setelah “UN”, karena 

kalimat yang mengikuti kata tersebut masih berhubungan dengan kalimat itu 

sehingga tanda titik dihilangkan dan digantikan dengan tanda koma. 

Responden 8: 

Kalimat  :  Terutama dikota Tanjungpinang seluruh siswa dan siswi 

  merayakan kelulusan dengan berkonvoi keliling kota 

  Tanjungpinang dengan membawa hasil kelulusannya. 

Seharusnya: Terutama di kota Tanjungpinang seluruh siswa dan siswi 

merayakan kelulusan dengan keliling kota Tanjungpinag dengan 

membawa hasil kelulusannya. 

Kesalahan yang dilakukan pada karangan adalah seharusnya diakhir 

kalimat dibubuhi tanda titik. 

Responden 12: 

Kalimat    :  Pada tahun 2011- 2012 ini ujian nasional meningkat lebih baik, 

daripada sebelumnya. Karna sistem pembelajaran nilai lebih 

baik, 

Seharusnya: Pada tahun 2011- 2012 ini ujian nasional meningkat lebih baik 

daripada sebelumnya karena sistem pembelajaran nilai lebih 

baik. 



 
 

Kesalahan tanda titik terjadi pada kalimat tersebut karena pada akhir 

kalimat tidak diberikan tanda titik melainkan tanda koma. 

Responden 14: 

Kalimat      : Kota Tanjungpinang, karena ditahun-tahun sebelumnya kota 

Tanjungpinang menduduki peringkat ke-7, diprediksikan hanya 

beberapa siswa yang tidak lulus berjumlah 9 orang ditingkat 

SMA 

Seharusnya: Karena di tahun-tahun sebelumnya kota Tanjungpinang 

menduduki peringkat ke-7, diprediksikan hanya beberapa siswa 

yang tidak lulus berjumlah 9 orang ditingkat SMA. 

Kesalahan terjadi pada akhir kalimat tersebut tidak dibubuhi tanda titik. 

Responden 15: 

Kalimat (1)  : Tanjungpinang, 26 mei 2012. SMA Negeri 4 menggumumkan 

hasil kelulusan untuk anak kelas dua belas. 

Seharusnya  : Tanjungpinang, 26 Mei 2012 SMA Negeri mengumumkan 

hasil kelulusan untuk anak kelas dua belas. 

Kesalahan pada pertengahan kalimat diberikannya tanda titik seharusnya 

tanda titik ditiadakan. 

Kalimat (2) : Hari yang ditunggu-tunggu itupun akhirnya tiba. Siswa-siswi 

SMA Negeri 4 lulus 100%. 

Seharusnya : Hari yang ditunggu-tunggu itupun akhirnya tiba, siswa-siswi 

SMA Negeri 4 lulus 100%. 



 
 

Kesalahannya terletak pada titik, seharusnya tidak ditengah-tengah 

kalimat “tiba”. Melainkan diakhir kalimat karena kalimat kedua menjelaskan 

kalimat pertama. 

Responden 17: 

Kalimat    :  Pada tahun ini tidak hanya SMA Negeri 4 saja yang 

mendapatkan kelulusan 100 persen. Ada juga beberapa SMA 

lainnya yang lulus dengan 100 persen. 

Seharusnya: Pada tahun ini tidak hanya SMA Negeri 4 saja yang 

mendapatkan kelulusan 100 persen, tetapi ada juga beberapa 

SMA lainnya yang lulus dengan 100 persen. 

 Kesalahan penggunaan yaitu pada tanda titik di tengah kalimat yang 

seharusnya dibubuhi tanda koma karena kalimat tersebut adalah kalimat 

setara yang didahului kata “tetapi”.   

Responden 20: 

Kalimat     : Pada tahun ini rata- rata sekolah lulus 100 persen. Ini merupakan 

hasil yang membanggakan. 

Seharusnya: Pada tahun ini rata- rata sekolah lulus 100 persen, ini merupakan 

hasil yang membanggakan. 

Kesalahan terjadi pada pertengahan kalimat yang dibubuhi tanda titik 

yang seharusnya dibubuhi tanda koma karena kalimat kedua masih 

menjeaskan kalimat pertama. 

 

 



 
 

Responden 35: 

Kalimat   : Oleh karna itu, ada baiknya siswa siswi yang akan mengikuti 

Ujian Nasional pada tahun berikutnya lebih meningkatkan 

kualitas belajar dan mengurangi waktu bermain. Agar nantinya 

bias mencapai kelulusan 100% dengan nilai yang memuaskan. 

Seharusnya: Oleh karna itu, ada baiknya siswa siswi yang akan mengikuti 

Ujian Nasional pada tahun berikutnya lebih meningkatkan 

kualitas belajar dan mengurangi waktu bermain agar nantinya 

bias mencapai kelulusan 100% dengan nilai yang memuaskan. 

Kesalahan penggunaan tanda titik terjadi pada akhir kalimat pertama. 

Seharusnya tanda titik ditiadakan karena kalimat kedua merupakan anak 

kalimat yang mengiringi induk kalimat (kalimat pertama). 

Responden 38: 

Kalimat   : Untuk kelulusan SMA tahun ini Tg.pinang menempati  peringkat 

ke 3 setelah anambas. Tapi, untuk SMP kelulusan tahun ini 

sangat mengecewakan diperkirakan atau memang 400 siswa-

siswi yang lulus. 

Seharusnya: Untuk kelulusan SMA tahun ini Tg.pinang menempati  

peringkat ke 3 setelah anambas. Tapi, untuk SMP kelulusan 

tahun ini sangat mengecewakan diperkirakan atau memang 400 

siswa-siswi yang lulus. 

Kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat tersebut yaitu tidak 

mengakhiri kalimat dengan tanda titik. 



 
 

Dari hasil analisis tanda baca titik tersebut ditemukan 14 kesalahan. 

Diantaranya kesalahan penggunaan tanda titik pada intonasi akhir kalimat, 

kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat yang menghubungkan anak 

kalimat dan induk kalimat, kemudian kesalahan penggunaan tanda titik pada 

pertengahan kalimat yang masih menjelaskan kalimat sebelumnya sehingga 

kalimat menjadi rancu. 

B. Tanda Koma 

Responden 4: 

Kalimat (1): Seluruh siswa kelas 3 mengikuti UN, perasaan mereka menjadi 

takut. Semenjak adanya perubahan nilai sekolah. Kelulusan 

tahun ini sangat menurun. 

Seharusnya: Seluruh siswa kelas 3 mengikuti UN, perasaan mereka menjadi 

takut, semenjak adanya perubahan nilai sekolah, kelulusan 

Tahun ini sangat menurun. 

Kesalahan pada kalimat “perasaan mereka menjadi takut, dan pada 

kalimat semenjak adanya perubahan nilai sekolah”, seharusnya tanda koma. 

Kalimat (2): Oleh karna itu kita harus meningkatkan kinerja belajar khususnya 

di kalangan SMP. 

Seharusnya: Oleh karena itu, kita harus meningkat kinerja belajar khususnya 

dikalangan Sekolah Menengaha Atas. 

Kesalahan yang dilakukan adalah tidak dibubuhi tanda koma pada 

kalimat “oleh karena itu”. Kalimat tersebut harus menggunakan tanda koma 



 
 

karena pada kalimat terdapat kata penghubung antar kalimat yang terdapat 

pada awal kalimat yaitu “oleh karena itu”. 

Responden 5: 

Kalimat   :  SD, SMP dan SMA sekarang harus berusaha agar kelulusan, bisa 

lancar. 

Seharusnya: SD, SMP dan SMA sekarang harus berusaha agar kelulusan bisa 

lancar. 

Kesalahan yang terjadi pada kalimat tersebut yaitu dibubuhi  tanda 

koma pada akhir kata “kelulusan”. Seharusnya  dihilangkan karena kalimat 

teersebut masih merangkai kalimat sebelumnya. 

Responden 6: 

Kalimat : Pengumuman kelulusan tingkat SMA sederajat se- kota 

Tanjungpinang seluruhnya diumumkan pada tanggal 26 mei 

2012. Begitu pula SMAN 4 Tanjungpinang. 

Seharusnya: Pengumuman kelulusan tingkat SMA sederajat se-kota 

Tanjungpinang seluruhnya diumumkan pada tanggal 26 mei 

2012, begitu pula SMAN 4 Tanjungpinang. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penggunaan tanda titik yang 

seharusnya menggunakan tanda koma pada pertengahan kalimat. 

Responden 7: 

Kalimat  :  Oleh sebab itu kita harus lebih meningkatkan kualitas belajar, 

khususnya ditingkat.SMP sederajat supaya peringkat lebih naik 

dan tidak mengecewakan. 



 
 

Seharusnya: Oleh sebab itu, kita harus lebih meningkatkan kualitas belajar, 

khususnya. ditingkat SMP sederajat supaya peringkat lebih naik 

dan tidak mengecewakan. 

Kesalahan yang dilakukan adalah tidak menggunakan tanda koma pada 

kalimat “oleh sebab itu”, karena tanda koma dipakai dibelakanf kata atau 

penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. 

Responden 9: 

Kalimat  :  Terlebih lagi, kota Tanjungpinang menempati urutan ke-3, 

sekabupaten dan kota diseluruh provinsi kepulauan Riau,setelah 

kabupaten Bintan dan Anambas. 

Seharusnya: Terlebih lagi kota Tanjungpinang menempati urutan ke-3 

sekabupaten dan kota diseluruh provinsi kepulauan Riau,setelah 

kabupaten Bintan dan Anambas. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penempatan tanda koma pada “kata 

terlebih lagi” dan “kota Tanjungpinang menempati urutan ke-3”. 

Responden 11: 

Kalimat  : Pada tahun ini,seluruh SMA se- Kepri telahmelaksanakan ujian 

Nasional yang dilaksanakan pada bulan April 2012 dan keluar 

nilai pada bulan Mei lalu,khususnya SMA N 4 Tanjungpinang. 

Seharusnya: Pada tahun ini seluruh SMA se- Kepri Telah melaksanakan ujian 

Nasional yang dilaksanakan pada bulan April 2012 dan keluar 

nilai pada bulan Mei lalu,khususnya SMA N 4 Tanjungpinang. 



 
 

Kesalahan yang dilakukan oleh adalah seharusnya setelah kalimat “ pada 

tahun ini” tidak dibubuhi tanda koma. 

Responden 12: 

Kalimat  : Pada tahun 2011- 2012 ini ujian nasional meningkat lebih baik, 

daripada sebelumnya. Karna sistem pembelajaran nilai lebih 

baik, 

Seharusnya: Pada tahun 2011- 2012 ini ujian nasional meningkat lebih baik 

daripada sebelumnya karna sistem pembelajaran nilai lebih baik. 

Kesalahan yang  dilakukan adalah penggunaan tanda koma yang tidak 

tepat yaitu berada ditengah kalimat sebelum kata “daripada” dan  diakhir 

kalimat akhir. Seharusnya tanda koma ditengah kalimat dihilangkan dan 

diakhir kalimat dibubuhi tanda titik. 

Responden 14: 

Kalimat (1): Kota Tanjungpinang adalah kota kecil yang terdapat di provinsi  

kepulaun Riau, kota Tanjungpinang ditingkat SMA untuk tingkat 

kelulusannya meningkat secara pesat sehingga bias menduduki 

peringkat ke-3 sekepri, 

Seharusnya: Kota Tanjungpinang adalah kota kecil yang terdapat di provinsi  

kepulaun Riau, kota Tanjungpinang ditingkat SMA untuk tingkat 

kelulusannya meningkat secara pesat sehingga bisa menduduki 

peringkat ke-3 sekepri. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penempatan tanda koma pada akhir 

kalimat seharusnya tanda titik pada akhir kalimat. 



 
 

Kalimat (2): Hal ini tanda suatu tanda kebanggaan bagi kotaTanjungpinang, 

karena di tahun-tahun sebelumnya kota Tanjungpinang 

menduduki peringkat ke-7, di prediksi hanya beberapa yang tidak 

lulus berjumlah 9 orang ditingkat SMA.  

Seharusnya: Hal ini tanda suatu suatu tanda kebanggaan bagi kota 

Tanjungpinangkarena di tahun-tahun sebelumnya kota 

Tanjungpinang menduduki peringkat ke-7, di prediksi hanya 

beberapa yang tidak lulus berjumlah 9 orang ditingkat SMA. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penempatan tanda koma setelah kata 

“Tanjungpinang”, sebaiknya setelah kata Tanjungpinang pada kalimat tersebut 

tidak dibubuhi tanda koma. 

Responden 15: 

Kalimat   : Karena pada awal sekolah ini dibuka, kelulusan belum mencapai 

presentase maksimal yaitu 100%. Hanya 80- 90% saja.Tentu hal 

itu sangat mengejutkan bagi sekolah. 

Seharusnya: Karena pada awal sekolah ini dibuka, kelulusan belum mencapai 

presentase maksimal yaitu 100%, hanya 80- 90% saja, tentu hal 

itu sangat mengejutkan bagi sekolah. 

Kesalahan yang dilakukan adalah setelah angka “100%” dan setelah 

kalimat “hanya 80-90% saja”  seharusnya dibubuhi tanda koma bukan tanda 

titik. 

 

 



 
 

Responden 16: 

Kalimat   : Tidak lengkap bila kitatidak membahas yang namanya ujian akhir 

nasional atau UN, UN dalam lingkungan pelajar ini adalah 

sebuah hidup dan mati, UN sangat menentukan nasib mereka, 

apakah mereka naik ke tahapan yang lebih tinggi atau harus 

mengulang lagi. 

Seharusnya: Tidak lengkap bila kita tidak membahas yang namanya ujian 

akhir nasional atau UN. UN dalam lingkungan pelajar ini adalah 

sebuah hidup dan mati, UN sangat menentukan nasib mereka, 

apakah mereka naik ke tahapan yang lebih tinggi atau harus 

mengulang lagi. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penggunaan tanda koma pada akhir 

kalimat pertama seharusnya dibubuhi tanda titik karena kalimat kedua 

menjelaskan makna kalimat baru. 

Responden 17: 

Kalimat    : Bukan hanya para siswa yang senang tetapi para guru juga senang 

dan bangga kepada semua anak didiknya. 

Seharusnya: Bukan hanya para siswa yang senang, tetapi para guru juga 

senang dan bangga kepada semua anak didiknya. 

Kesalahan yang dilakukan adalah tidak memberikan tanda koma setelah 

kalimat “bukan hanya para siswa yang senang” karena tanda koma dipakai 

untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya. 

 



 
 

Responden 24: 

Kalimat (1): Namun disetiap daerah-daerahpun ada juga yang sama dari segi 

buku yang diutamakan. 

Seharusnya: Namun, disetiap daerah-daerahpun ada juga yang sama dari segi 

buku yang diutamakan. 

Kalimat (2): Namun guru tidak hanya memiliki LKS saja, guru memiliki 

bermacam- macam buku untuk dipelajari agar tidak terfokus di 

LKS saja, dengan cara guru mengajar dan menjelaskan buku 

LKS tersebut, siswa tidak harus lagi mencatat. 

Seharusnya: Namun, guru tidak hanya memiliki LKS saja, guru memiliki 

bermacam- macam buku untuk dipelajari agar tidak terfokus di 

LKS saja, dengan cara guru mengajar dan menjelaskan buku 

LKS tersebut siswa tidak harus lagi mencatat. 

Kalimat (3): Namun ditambah juga dengan buku UN tebal yang dirancang dari 

semua buku- buku UN tahun lalu dari semua daerah-daerah di 

Indonesiadan berpusat di Jakarta. 

Seharusnya: Namun, ditambah juga dengan buku UN tebal yang dirancang 

dari semua buku- buku UN tahun lalu dari semua daerah-daerah 

di Indonesia dan berpusat di Jakarta. 

Kalimat (4): Namun  mereka tetap harus berusaha dan belajar sebisa mungkin 

agar mendapat kelulusan yang sempurna dan memuaskan dengan 

belajar giat mereka dan buku-buku yang mereka pelajari, serta 

guru-guru yang mengajar. 



 
 

Seharusnya: Namun, mereka tetap harus berusaha dan belajar dan buku-buku 

yang mereka pelajari, serta guru-guru yang mengajar sebisa 

mungkin agar mendapat kelulusan yang sempurna dan 

memuaskan dengan belajar giat. 

Kesalahan yang dilakukan adalah setelah kata “namun” pada kalimat 

pertama, kedua, keempat,  dan setelah kalimat “menjelaskan buku LKS 

tersebut” seharusnya dibubuhi tanda koma. 

Responden 28: 

Kalimat   : Begitu juga sebaliknya jika kelulusan menurun maka kenaikan 

kelas juga menurun,   

Seharusnya: Begitu juga sebaliknya jika kelulusan menurun maka kenaikan 

kelas juga menurun. 

Kesalahan yang terjadi pada akhir kalimat yang seharusnya dibubuhi 

tanda titik. 

Responden 32: 

Kalimat   : Tahun itu adalah penentuan lulus atau tidaknya siswa- siswi SMA 

4 Tanjungpinang.dengan waktu yang tidak begitu lama. 

Kekhawatiran orang tua murid dan guru, sangat merajalela 

muridpun juga pasti lebih khawatir. 

Seharusnya: Tahun itu adalah penentuan lulus atau tidaknya siswa- siswi SMA 

4 Tanjungpinang, dengan waktu yang tidak begitu lama. 

Kekhawatiran orang tua murid dan guru sangat merajalela, 

muridpun juga pasti lebih khawatir. 



 
 

Kesalahan yang dilakukan adalah sebaiknya setelah kata 

“tanjungpinang” dibubuhi tanda koma bukan tanda titik, dan setelah kalimat 

“kekhawatiran orang tua murid dan guru” dibubuhi tanda koma, serta setelah 

kata “merajalela” seharusnya tidak dibubuhi tanda koma. 

Responden 36: 

Kalimat   : Kesenangan begitu tampak pada wajah-wajah siswa yang lulus , 

karena Tanjungpinang meraih peringkat ke-3. 

Seharusnya: Kesenangan begitu tampak pada wajah-wajah siswa yang lulus 

karena Tanjungpinang meraih peringkat ke-3. 

Kesalahan yang dilakukan oleh Norisya Sugianti adalah setelah kata 

“lulus” pada karangan tersebut seharusnya dibubuhi tanda koma. 

Responden 38: 

Kalimat    : Oleh sebab itu kita harus meningkatkan kualitas belajar khususnya 

ditingkat SMP sederajat. 

Seharusnya: Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan kualitas belajar 

khususnya ditingkat SMP sederajat. 

Kesalahan yang dilakukan adalah tidak memberikan tanda koma 

setelah kalimat “oleh sebab itu”. 

Responden 39: 

Kalimat   : Untuk seluruh kabupaten kota se-provinsi Kepri, Tanjungpinang 

menempati peringkat ketiga setelah kabupaten Anambas, dan 

Bintan dengan angka kelulusan mencapai 90%. 



 
 

Seharusnya: Untuk seluruh kabupaten kota se-provinsi Kepri, Tanjungpinang 

menempati peringkat ketiga setelah kabupaten Anambas dan 

Bintan, dengan angka kelulusan mencapai 90%. 

Kesalahan yang dilakukan adalah seharusnya setelah kata “Anambas” 

tidak dibubuhi tanda koma, yang seharusnya dibubuhi tanda koma yaitu 

setelah kata “Bintan”. 

Responden 42: 

Kalimat   : Oleh karena itu anak-anaknya lebih bersemangat untuk lebih 

belajar lagi dan lagi. 

Seharusnya : Oleh karena itu, anak-anaknya lebih bersemangat untuk lebih 

belajar lagi dan lagi. 

Kesalahan yang dilakukan oleh Ruslan Saputra adalah tidak memberikan 

tanda koma setelah kalimat “oleh karena itu”. 

Responden 47: 

Kalimat   : Kelulusan untuk tingkat SMA mencapai peringkat ke- 3. Suatu 

hasil yang sangat membanggakan. 

Seharusnya: Kelulusan untuk tingkat SMA mencapai peringkat ke- 3, suatu 

hasil yang sangat membanggakan. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penggunaan tanda titik pada akhir 

kalimat pertama seharusnya dibubuhi tanda koma karena kalimat kedua masih 

merangkai kalimat pertama. 

 

 



 
 

Responden 48: 

Kalimat (1): Akan tetapi ditahun ajaran ini tingkat kelulusan semakin tinggi 

dan diharapkan tahun yang akan datangakan semakin lebih 

tinggi. 

Seharusnya: Akan tetapi, ditahun ajaran ini tingkat kelulusan semakin tinggi 

dan diharapkan tahun yang akan datang akan semakin lebih 

tinggi. 

Kalimat (2): Tetapi jika seorang siswa melakukan persiapan yang maksimal 

tetapi tidak lulus. 

Seharusnya: Tetapi, jika seorang siswa melakukan persiapan yang maksimal 

tetapi tidak lulus. 

Kalimat (3): Tetapi jika seorang siswa tidak melakukan persiapan meskipun 

sedikit tetapi mentalnya siap pasti hasilnya akan berbeda. 

Seharusnya: Tetapi, jika seorang siswa tidak melakukan persiapan meskipun 

sedikit tetapi mentalnya siap pasti hasilnya akan berbeda. 

Kalimat (4): Tetapi yang paling penting adalah berusaha dan berdoa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Seharusnya: Tetapi, yang paling penting adalah berusaha dan berdoa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Kesalahan yang dilakukan adalah seharusnya setelah kata “Tetapi” 

padakalimat kedua, ketiga dan keempat dibubuhi tanda koma. 

Dari hasil analisis penelitian tanda baca koma tersebut ditemukan 33 

kesalahan. Diantaranya kesalahan penggunaan tanda baca yang dipakai pada 



 
 

kalimat yang seharusnya tidak dibubuhi tanda koma, kesalahan penggunaan tanda 

koma pada kalimat yang tidak dibubuhi tanda koma pada kalimat yang terdapat 

penguhubung antar kalimat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, oleh sebab 

itu, akan tetapi, tetapi. Kemudian kesalahan penggunaan tanda koma pada akhir 

kalimat yang seharusnya dibubuhi tanda titik. 

C. Tanda Seru 

Responden 15: 

Kalimat    : Sekolah mengumumkan kelulusan dan akhirnya kabar gembira 

diumumkan,siswa-siswi SMA negeri 4 lulus 100%!!! 

Seharusnya: Sekolah mengumumkan kelulusan dan akhirnya kabar gembira 

diumumkan, siswa-siswi SMA negeri 4 lulus 100%. 

Kesalahan yang dilakukan oleh Fiona Novrisiliani adalah menggunakan 

tanda seru di akhir kalimat, seharusnya di akhir kalimat dibubuhi tanda titik. 

Dari hasil analisis tanda seru tersebut ditemukan 1 kesalahan, yaitu 

penggunaan tanda seru yang tidak tepat pada akhir kalimat seharusnya pada akhir 

kalimat dibubuhi tanda titik. 

D. Tanda Hubung 

Responden 3: 

Kalimat    : Karena pada tahun ini SMA Tanjungpiang lulus dengan hasil yang 

memuaskan,  apalagi dapat peringkat ke 3 

Seharusnya: Karena pada tahun ini SMA Tanjungpiang lulus dengan hasil 

yang memuaskan,  apalagi dapat peringkat ke-3. 



 
 

Kesalahan Agus Januari adalah tidak menggunakan tanda hubung (-) pada 

kalimat “peringkat ke 3”. 

Responden 7: 

Kalimat (1): Seluruh siswa dan siswi untuk kelas 3 mengikuti UN, siswa dan 

siswi banyak yang merasa takut dan perasaan yang tidak enak. 

Seharusnya: Seluruh siswa-siswi untuk kelas 3 mengikuti UN, siswa-siswi 

banyak yang merasa takut dan perasaan yang tidak enak. 

Kesalahan Adriyani Indah Kusuma Dewi adalah pada kata siswa dan siswi 

tidak menggunakan tanda hubung. 

Kalimat (2): Untuk kelulusan SMA tahun ini, Tanjung pinang menempati 

peringkat ke 3 setelah Anambas. 

Seharusnya: Untuk kelulusan SMA tahun ini, Tanjung pinang menempati 

peringkat ke- 3 setelah Anambas. 

Kesalahan Adriyani Indah Kusuma Dewi adalah tidak menggunakan tanda 

hubung (-) pada kalimat “menempati peringkat ke 3 setelah Anambas”. 

Kalimat (3): Tetapi, untuk SMP kelulusan tahun ini sangat menurun dan 

mengecewakan, diperkirakan atau memang benar 400 siswa dan 

siswi yang tidak lulus. 

Seharusnya: Tetapi, untuk SMP kelulusan tahun ini sangat menurun dan 

mengecewakan, diperkirakan atau memang benar 400 siswa-

siswi yang tidak lulus. 

Pada penempatan kata siswa dan siswi tidak menggunakan tanda hubung. 

 



 
 

Responden 9: 

Kalimat  : Terlebih lagi, kota Tanjungpinang menempati urutan ke-3,se 

kabupaten dan kota diseluruh provinsi Kepulauan Riau, setelah 

kabupaten Bintan dan kabupaten Anambas. 

Seharusnya: Terlebih lagi, kota Tanjungpinang menempati urutan ke-3,se-

kabupaten dan kota diseluruh provinsi Kepulauan Riau, setelah 

kabupaten Bintan dan kabupaten Anambas. 

Kesalahan Boby Renaldo adalah tidak menggunakan tanda hubung pada 

kalimat “sekabupaten dan kota diseluruh provinsi Kepulauan Riau, setelah 

kabupaten Bintan dan Anambas .” 

Responden 13: 

Kalimat (1): Semua ini hasil kerja keras dari semua pihak termasuk kepala 

Dinas Pendidikan kota Tanjungpinang, orang tua siswa & 

siswi,dan guru- guru yang mengajar mata pelajaran UN kelas 3. 

Seharusnya: Semua ini hasil kerja keras dari semua pihak termasuk kepala 

Dinas Pendidikan kota Tanjungpinang, orang tua siswa- 

siswi,dan guru- guru yang mengajar mata pelajaran UN kelas 3. 

Kalimat (2): Sehingga membuat kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke 

3 sekepulauan Riau , tentu membuat perubahan yang drastis. 

Peringkat pertama dipegang oleh bintan yang 100%, yang ke2 

karimun, yang ke3 tanjungpinang, dan ke4 batam. 

Seharusnya: Sehingga membuat kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke-

3 Se-Kepulauan Riau , tentu membuat perubahan yang drastis. 



 
 

Peringkat pertama dipegang oleh bintan yang 100%, yang ke-2 

karimun, yang ke-3 Tanjungpinang, dan ke-4 Batam. 

Kesalahan Fadlan Dwi Warman adalah menggunakan tanda & pada 

kalimat “orang tua siswa& siswi,dan guru-guru yang mengajar mata pelajaran 

UN kelas 3". 

Responden 14: 

Kalimat  : Tanjungpinang ditingkat SMA untuk tingkat kelulusannya 

meningkat secara pesat sehingga bias menduduki peringkat ke-3 

sekepri, 

Seharusnya: Kota Tanjungpinang adalah kota kecil yang terdapat di provinsi  

kepulaun Riau, kota Tanjungpinang ditingkat SMA untuk tingkat 

kelulusannya meningkat secara pesat sehingga bias menduduki 

peringkat ke-3 se-kepri. 

Kesalahan yang Febrisa pada kata Sekepri, seharusnya diberikan tabda 

hubung. 

Responden 18: 

Kalimat   : Tingkat kelulusan pada tahun ini mencapai 90%, dan mendapat 

peringkat ketiga dari seluruh kabupaten dan kota diseluruh 

provinsi kepulauan Riau, setelah kabupaten Bintan dan Anambas. 

Seharusnya: Tingkat kelulusan pada tahun ini mencapai 90%, dan mendapat 

peringkat ke- tiga dari seluruh kabupaten dan kota diseluruh 

provinsi kepulauan Riau, setelah kabupaten Bintan dan Anambas. 



 
 

Kesalahan Irin soraya adalah tidak menggunakan tanda hubung (-) pada 

kalimat “dan mendapat peringkat ketiga dari seluruh kabupaten dan kota 

diseluruh provinsi kepulauan Riau”. 

Responden 20: 

Kalimat (1) : Hal ini juga merupakan usaha keras oleh siswa siswi, para guru 

dan semua pihak yang mendukung suksesnya pendidikan di 

negeri ini. 

Seharusnya: Hal ini juga merupakan usaha keras oleh siswa- siswi, para guru 

dan semua pihak yang mendukung suksesnya pendidikan di 

negeri ini. 

Kalimat (2): Awalnya para siswa dan siswi merasa sangat cemas, mereka 

merasa tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk 

menghadapi UN, namun apa yang dikhawatirkan oleh para 

siswa dan siswi pada tahun ini tidak menjadi kenyataan, pada 

tahun ini kelulusan mencapai 100%. 

Seharusnya: Awalnya para siswa-siswi merasa sangat cemas, mereka merasa 

tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi 

UN, namun apa yang dikhawatirkan oleh para siswa-siswi pada 

tahun ini tidak menjadi kenyataan, pada tahun ini kelulusan 

mencapai 100%. 

Kesalahan Juan Ariwinata adalah tidak menggunakan tanda hubung (-) 

pada kalimat “Hal ini juga merupakan usaha keras oleh siswa siswi, para guru 

dan semua pihak”. 



 
 

Responden 23: 

Kalimat  : Setelah guru membagikan kertas atau surat yang berisi hasil UN 

siswa, para siswapun terkejut melihat hasil UN mereka, dan para 

guru terakhir mengumumkan bahwa siswa/ siswi SMA N 4 lulus 

100%. 

Seharusnya: Setelah guru membagikan surat yang berisi hasil Ujian Nasional, 

para siswapun terkejut melihat hasil Ujian Nasional mereka, dan 

guru terakhir mengumumkan bahwa siswa-siswi Sekolah 

MenengahAtas Negeri 4 lulus 100%. 

Kesalahan Megi Dwi Arji adalah menggunakan tanda (/) pada kalimat 

“dan para guru terakhir mengumumkan bahwa siswa/ siswi SMA N 4 lulus 

100%”.Seharusnya menggunakan tanda (-). 

Responden 26: 

Kalimat     : Survey menunjukkan bahwa SMA Bintan dapat peringkat ke 3. 

Seharusnya: Survey menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Atas Bintan 

dapat peringkat ke- 3. 

Kesalahan M.Fajar Ichsan adalah tidak menggunakan tanda (-) pada 

kalimat “Survey menunjukkan bahwa. 

Responden 27: 

Kalimat   : Kelulusan pada tahun 2011-2012 membuahkan hasil yang sangat 

baik, apalagi SMA Tanjungpinang mendapat peringkat ke 3. 

Seharusnya: Kelulusan pada tahun 2011-2012 membuahkan hasil yang sangat 

baik, apalagi SMA Tanjungpinang mendapat peringkat ke- 3. 



 
 

Kesalahan M.Fariski R.P adalah tidak menggunakan tanda (-) pada 

kalimat “Apalagi SMA Tanjungpinang mendapat peringkat ke 3”. 

Responden 29: 

Kalimat   : Ini sangat membanggakan dan perlu dipetahankan bagi tahun2 

selanjutnya. 

Seharusnya: Ini sangat membanggakan dan perlu dipetahankan untuk tahun- 

tahun selanjutnya. 

Kesalahan M. Raihan Siddiq adalah menggunakan angka 2 pada 

kalimat “Ini sangat membanggakan dan perlu dipetahankan bagi tahun2 

selanjutnya”. Seharusnya menggunakan tanda (-). 

Responden 31: 

Kalimat  : Kelulusan ujian nasional tahun 2011- 2012 di SMA 4 

Tanjungpinang cukup memuaskan bagi para siswa dan siswi. 

Seharusnya: Kelulusan ujian nasional tahun 2011- 2012 di Sekolah Menengah 

Atas Negri 4 Tanjungpinang cukup memuaskan bagi para siswa- 

siswi. 

Kesalahan M. Taufik adalah menggunaka kata dan pada kalimat 

“Kelulusan ujian nasional tahun 2011- 2012 di SMA 4 Tanjungpinang cukup 

memuaskan bagi para siswa dan siswi”.seharusnya menggunakan tanda (-). 

Responden 32: 

Kalimat    : Pada tahun 2011 siswa dan siswi naik kelas. Siswa dan siswi baru 

masuk ke kelas X. Siswa dan siswi kelas X lama ke kelas X 



 
 

Seharusnya: Pada tahun 2011 siswa- siswi naik kelas. Siswa- siswi baru 

masuk ke kelas X. Siswa- siswi kelas X lama ke kelas XI. 

Kesalahan Nadi Rindu Ayatul Iman adalah menggunakan kata dan pada 

kalimat “Siswa dan siswi baru masuk ke kelas X. Siswa dan siswi kelas X 

lama ke kelas XI” seharusnya menggunakan tanda (-). 

Responden 34: 

Kalimat  : Pada tingkat kelulusan tahun 2011-2012, kota Tanjungpinang 

menduduki peringkat ke 3 di provinsi Kepri pada jenjang SMA 

& SMK sederajat. Ini merupakan peningkatan yang cukup bagus 

karena pada tahun sebelumnya kota Tanjungpinang  menduduki 

peringkat ke 7 di provinsi Kepri. 

Seharusnya: Pada tingkat kelulusan tahun 2011-2012, kota Tanjungpinang 

menduduki peringkat ke- 3 di provinsi Kepulauan Riau pada 

jenjang SMA dan SMK /sederajat. Ini merupakan peningkatan 

yang cukup bagus karena pada tahun sebelumnya kota 

Tanjungpinang  menduduki peringkat ke- 7 di provinsi 

Kepulauan Riau. 

Kesalahan Nikken Resviona adalah penggunaan tanda (&) dan tidak 

menggunaka tanda (-) pada kalimat “ Padatingkat kelulusan tahun 2011-2012, 

kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke 3 di provinsi Kepri pada jenjang 

SMA &SMK/sederajat. Ini merupakan peningkatan yang cukup bagus karena 

pada tahun sebelumnya kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke 7 di 

provinsi Kepri. 



 
 

Responden 36: 

Kalimat (1): Dengan banyaknya sekolah yang lulus 100% membuat kota 

Tanjungpinang meraih peringkat ke 3. 

Seharusnya: Dengan banyaknya sekolah yang lulus 100% membuat kota 

Tanjungpinang meraih peringkat ke- 3. 

Kalimat (2): Kesenangan begitu tampak pada wajah siswa yang lulus, karena 

tg.pinang melainkan ke3 pemerintah berencana meliburkan 

siswa pada bulan puasa penuh selama satu bulan penuh. 

Seharusnya: Kesenangan begitu tampak pada wajah siswa yang lulus, karena 

Tanjungpinang melainkan ke-3 pemerintah berencana 

meliburkan siswa pada bulan puasa penuh selama satu bulan 

penuh. 

Kesalahan Norisya Sugianti adalah tidak menggunakan tanda (-) pada 

kalimat “ Dengan banyaknya sekolah yang lulus 100% membuat kota 

Tanjungpinang meraih peringkat ke 3”. 

Responden 37: 

Kalimat   : Tahun ini Tanjungpinang kota mendapat urutan ke3 seprovinsi 

kepulauan Riau. 

Seharusnya: Tahun ini Tanjungpinang kota mendapat urutan ke-3 se- Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Kesalahan Nur Eka Rama Putri adalah tidak menggunakan tanda (-) pada 

kalimat “Tahun ini Tanjungpinang kota mendapat urutan ketiga seprovinsi 

kepulauan Riau”. 



 
 

Responden 38: 

Kalimat (1): Seluruh siswa dan siswi kelas 3 mengikuti Ujian Nasional banyak 

yang merasa takut dan perubahan 60% UN dan 40% nilai sekolah 

mereka lumayan tenang dibandingkan tahun2 sebelumnya. 

Seharusnya: Seluruh siswa-siswi kelas 3 mengikuti Ujian Nasional banyak 

yang merasa takut dan perubahan 60% UN dan 40% nilai sekolah 

mereka lumayan tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Kalimat (2): Untuk kelulusan SMA tahun init g.pinang menempati peringkat 

ke 3 setelah Anambas. Tapi, untuk SMP kelulusan tahun ini 

sangat mengecewakan diperkirakan atau mamang 400 siswa dan 

siswi. Yang tidak lulus. 

Seharusnya: Untuk kelulusan SMA tahun ini Tanjungpinang menempati 

peringkat ke-3 setelah Anambas. Tapi, untuk SMP kelulusan 

tahun ini sangat mengecewakan diperkirakan atau memang 400 

siswa-siswi yang tidak lulus. 

Kesalahan Raden Febi Armadiansyah  adalah menggunakan kata dan 

pada kalimat “ Seluruh siswa dan siswi kelas 3, ke3 ,tahun2, peringkat ke 3 

seharusnya menggunakan tanda (-). 

Responden 39: 

Kalimat    : Tahun ini peserta Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Menengah 

Atas sekota Tanjungpinang patut berbangga hati. Untuk seluruh 

kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang 



 
 

menempati peringkat ketiga setelah kabupaten Anambas dan 

kabupaten Bintan dengan angka kelulusan mencapai 90%. 

Seharusnya: Tahun ini peserta Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah 

Menengah Atas se-kota Tanjungpinang patut berbangga hati. 

Untuk seluruh kabupaten kota se- provinsi Kepulauan Riau, 

Tanjungpinang menempati peringkat ketiga setelah kabupaten 

Anambas dan kabupaten Bintan dengan angka kelulusan 

mencapai 90%. 

Kesalahan Ridhani adalah tidak menggunakan tanda (-) pada kalimat 

“Tahun ini peserta Ujian Nasional untuk tingkat SMA sekota Tanjungpinang 

patut berbangga hati. Untuk seluruh kabupaten kota seprovinsi Kepulauan 

Riau, Tanjungpinang menempati peringkat ketiga setelah kabupaten Anambas 

dan kabupaten Bintan dengan angka kelulusan mencapai 90%”. 

Responden 40: 

Kalimat   : Tanjungpinang dapat peringkat ke 3, seluruh SMA dinyatakan 

lulus dengan nilai yang baik. 

Seharusnya: Tanjungpinang dapat peringkat ke- 3, seluruh SMA dinyatakan 

lulus dengan nilai yang baik. 

Kesalahan Ridho Firmansyah adalah tidak menggunakan tanda (-) 

pada kalimat “ Tanjungpinang dapat peringkat ke 3”. 

Responden 43: 

Kalimat     : Setelah menjalani Ujian Nasional ternyata SMA Tanjungpinang 

menempati peringkat ke 3. 



 
 

Seharusnya: Setelah menjalani Ujian Nasional ternyata SMA Tanjungpinang 

menempati peringkat ke- 3. 

Kesalahan Sarina Wulandari adalah tidak menggunakan tanda (-) pada 

kalimat “Setelah menjalani Ujian Nasional ternyata SMA Tanjungpinang 

menempati peringkat ke3.” 

Responden 44: 

Kalimat  : Banyak beredarnya kabar burung di kota Tanjungpinang yang 

memperkirakan bahwa seluruh smk sekota Tanjungpinang 

dinyatakan tidak lulus 100%. 

Seharusnya: Banyak beredarnya kabar burung di kota Tanjungpinang yang 

memperkirakan bahwa seluruh Sekolah Menengah Kejuruan se- 

kota Tanjungpinang dinyatakan tidak lulus 100%. 

Kesalahan Satria Jati adalah tidak menggunakan tanda (-) pada kalimat 

“Banyak beredarnya kabar burung di kota Tanjungpinang yang 

memperkirakan bahwa seluruh SMK sekota Tanjungpinang dinyatakan tidak 

lulus 100%”. 

Responden 46: 

Kalimat  : Untuk seluruh siswa dan siswi SMA sederajat, tahun ajaran 

2011/2012 SMA di Tanjungpinang mendapat hasil yang 

memuaskan. 

Seharusnya: Untuk seluruh siswa- siswi SMA sederajat, tahun ajaran 

2011/201S2 SMA di Tanjungpinang mendapat hasil yang 

memuaskan. 



 
 

Kesalahan Wan Risti Sonia adalah menggunakan kata dan pada kalimat 

“Untuk seluruh siswa dan siswi SMA sederajat, tahun ajaran 2011/2012 SMA 

di Tanjungpinang mendapat hasil yang memuaskan”, seharusnya 

menggunakan tanda (-). 

Dari hasil analisis tanda hubung tersebut ditemukan 41 kesalahan. 

Diantaranya kesalahan penggunaan tanda hubung pada kata ke 3 yang seharusnya 

dibubuhi tanda hubung “ke - 3”. Kesalahan yang dilakukan pada kata ke 3, se 

kabupaten, se kepri, siswa siswa, guru guru, se kepulauan, tahun2, se provinsi. 

Kesalahan tanda hubung inilah yang merupakan kesalahan yang paling dominan 

terjadi pada karangan argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 4 Tanjungpinang. 

E. Tanda Titik Dua 

Responden 45: 

Kalimat  : Angka kelulusan tingkat SMA di Tanjungpinang semakin 

meningkat: ini terlihat hanya 10% yang tidak lulus di semua 

SMA yang berada di Tanjungpinang. 

Seharusnya: Angka kelulusan tingkat SMA di Tanjungpinang semakin 

meningkat, ini terlihat hanya 10% yang tidak lulus disemua 

SMA yang berada di Tanjungpinang. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penggunaan tanda titik dua pada akhir 

kalimat “meningkat”, seharusnya dibubuhi tanda koma karena kalimat 

berikutnya hanya untuk merangkai dan memperjelas kalimat sebelumnya. 

Dari hasil analisis tanda titik dua tersebut ditemukan 1 kesalahan, yaitu 

penggunaan tanda titik dua pada akhir kata “meningkat”, seharusnya dibubuhi 



 
 

tanda koma karena kalimat akhir berfungsi untuk menjelaskan kalimat 

sebelumnya.  

F. Tanda Garis Miring 

Responden 23: 

Kalimat    : Dan para guru terakhir mengumumkan bahwa siswa/ siswi SMAN 

4 lulus 100%. 

Seharusnya: Dan para guru terakhir mengumumkan bahwa siswa-siswi SMAN 

4 lulus 100%. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penggunaan tanda garis miring 

seharusnya diganti dengan tanda hubung (-), karena tanda hubung digunakan 

utnuk menyambung unsur kata ulang. 

Responden 45: 

Kalimat     : Mulai dari belajar yang lebih ekstra/ ditingkatkan. 

Seharusnya: Mulai dari belajar yang lebih ekstra ditingkatkan. 

Kesalahan yang dilakukan adalah penggunaan tanda garis miring yang 

seharusnya dihilangkan, karena pada kalimat tersebut tanda garis miring tidak 

untuk sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. 

Dari hasil analisis tanda garis miring tersebut ditemukan 1 kesalahan, yaitu 

penggunaan tanda garis miring pada kata siswa/ siswi yang seharusnya dibubuhi 

tanda hubung. 

 

 

 



 
 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang melakukan 

kesalahan penggunaan tanda baca pada karangan argumentasi, yaitu penggunaan 

tanda titik (.) 14 kesalahan, penggunaan tanda koma (,) 33 kesalahan, penggunaan 

tanda seru (!) 1 kesalahan, penggunaan tanda titik dua (:) 1 kesalahan, penggunaan 

tanda garis miring (/) 2 kesalahan, dan kesalahan yang paling dominan dilakukan 

siswa yaitu pada penggunaan tanda hubung (-) yang berjumlah 41 kesalahan. Jadi, 

hasil semua kesalahan penggunaan tanda baca karangan argumentasi siswa kelas 

X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang berjumlah 91. 

 

6.2 Saran  

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kepada siswa, agar penggunaan ejaan yang disempurnakan semakin 

ditingkatkan lagi, sehingga melatih siswa untuk memahami penggunaan 

tanda baca yang baik dan benar sesuai Ejaan Yang Disempurnakan. 

2. Kepada tenaga pendidikan, khususnya guru agar lebih memperhatikan 

dan mengingatkan kepada siswa agar penggunaan ejaaan yang 

disempurnakan khususnya penggunaan tanda baca itu sangat penting 

karena tanda baca selalu dijumpai dalam hasil karya tulis.  



 
 

3. Kepada pembaca, agar penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai penggunaan 

kesalahan tanda baca. 
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Pekerti 
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Contoh 
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mendukung suatu 

pendapat dalam 

bentuk paragraph 

argumentatif 

Contoh paragraf 

argumentatif 

 Ciri-ciri paragraf 

arumentatif 

 Topik paragraf 

argumentative 

 Kerangka 

 Penggunaan kata 

penghubung dalam 

paragraf argumentatif 

 Membaca paragraf argumentative 

 Mengidentifikasi karekteristik 

paragraf  argumentative 

 Menulis paragraf argumentative 

 Menggunakan kata penghubung 

antar kalimat (oleh karena itu 

dengan demikian, oleh sebab itu, 

dll.) dalam paragraf argumentative 

 Menyunting paragraf argumentatif 

yang ditulis teman 

 Mendaftar topik-topik pendapat yang 

dapat dikembangkan menjadi paragraf 

argumentative 

 Menyusun kerangka paragraf 

argumentative 

 Mengembangkan kerangka yang telah 

disusun menjadi paragraf  argumentative 

 Menggunakan kata penghubung 

antarkalimat (oleh karena itu dengan 

demikian, oleh sebab itu, dll.) dalam 

paragraph argumentative 

 Menyunting paragraph argumentatif yang 

ditulis teman 

Observasi 

 

Observasi 

 

 

Tes tulis 

Tugas 

Individu 

Praktik 

 

 

Tes uraian 

 

 Uraian bebas 

 Pilihan ganda 

4 x 40‟ Argumentasi 

dan Narasi 

oleh Gorys 

Keraf 

Buku 

penunjang 

yang 

berkaitan 

dengan 

argumentasi 

-santun 

-tanggung 

jawab 

-teliti  

 

 

 

 

 



 
 

Tanjungpinang, Juni 2013  

 

 

 

 

 

 

 

Menyetujui, 

Guru Mata Pelajaran 

SMA NEGERI 4 TANJUNGPINANG 

 

 

 

Dra. NURDIANA  

NIP. 19671205 200801 2 015  

   

 Mahasiswa,    

 

    

  

 

HANDAYANI NASUTION 

NIM. 08 03 20717 070 

 Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

SMA NEGERI 4 TANJUNGPINANG 
 

 

 

Hj. RAJA RUKIATI 

NIP. 1955220 198003 2 003 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

SAMPEL SISWA KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 

TANJUNGPINANG 

 

 

 



56 
 

Responden Nama 

1 Ade Kurniawan 

2 Agung Hasiholan 

3 Agus Junari 

4 Ainun Mardiah 

5 Amanda Agustian 

6 Andini Prima Rani 

7 Andriyani inda 

8 Aulia 

9 Bobby Renaldo 

10 Destri Ayu Natasari  

11 Diah Novitasari  

12 Dita Lorenza 

13 Fadlan Dwi 

14 Febrisa 

15 Fiona Novrisiliani 

16 Gilang Astin 

17 Inggrid Eldina Desbintani 

18 Irin Soraya 

19 Isfan Yusuf 

20 Juan Ariwinata 

21 Junichiro Ogawa 

22 Kiki Jully Anggriani 

23 Megi Dwi Arji 

24 Melly Agustiani 

25 Monica Adelitha 

26 M. Fajar Ichsan 

27 M. Farizky Rian Pradana 

28 Muhammad Iqbal 

29 M. Reyhand S 



 
 

30 M. Try Kurniawan 

31 M. Taufik 

32 Nadi Rindu Ayatul Iman 

33 Nana Lazuardi 

34 Nikken Resviona 

35 Nita Andarisa 

36 Norisya Sugiyanti 

37 Nur Ekarema Putri 

38 Raden Febi Armadiansyah 

39 Ridhani 

40 Ridho Firmansyah 

41 Risky Pertiwi 

42 Ruslan Saputra 

43 Sarnia Wulandari 

44 Satrio Jati 

45 Suqya Rahmadina 

46 Wan Risti Sonia 

47 Winda Mardianti  

48 Yoga Reynaldi 

 

 


