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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan tanda baca dalam surat dinas 

keluar tahun 2012 Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang pada aspek 

penggunaan tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca titik dua, dan tanda baca garis 

miring. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, 

yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptipkan atau 

menggambarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi, studi pustaka, teknik baca dan teknik catat. Penggunaan tanda baca dalam 

surat dinas keluar tahun 2012 Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang 

masih terdapat beberapa kesalahan pada kop surat, nomor surat, tanggal surat, isi surat, dan 

pengirim surat. 

  

Kata Kunci: Analisis, Tanda Baca 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the use of punctuation in the official letter came out in 2012 

Vocational School Maitreyawira Tanjungpinang on aspects of the use of punctuation point, 

punctuation comma, a colon punctuation, and punctuation slash. The method used in this 

research is descriptive qualitative method, the method used to analyze data in a way 

description or describe the data obtained. Data collection techniques using engineering 

documentation, literature, reading technique and record engineering. The use of 

punctuation in the official letter came out in 2012 Vocational School Maitreyawira 

Tanjungpinang there are some mistakes on letterhead, letter number, date of the letter, the 

contents of the letter, and the letter sender. 
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1. Pendahuluan  

 

Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepihak 

lain, atau dari seseorang kepada lawan bicaranya. Bahasa memegang peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari 

komunikasi. Dalam berkomunikasi, alat yang digunakan adalah bahasa. Menurut Tarigan, 

kemampuan berbahasa merupakan kemampuan menggunakan bahasa. kemampuan itu 

terlihat dalam empat aspek keterampilan, yaitu: keterampilan menyimak (Listening Skill), 

keterampilan berbicara (speaking skill), keterampilan menulis (writting skill), dan 

keterampilan membaca (reading skill). Surat adalah suatu media komunikasi yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi yang dilakukan secara tertulis dari satu pihak 

kepihak lain atau dari suatu instansi ke instansi lain. Sebagai media komunikasi tertulis, 

surat sangat berperan penting dalam urusan kedinasan atau pun tidak dinas. Surat yang 

berfungsi sebagai alat komunikasi tersebut haruslah dibuat dengan sebaik mungkin agar 

pesan dari surat tersebut tidak lari dari apa yang kita maksudkan. Dengan demikian, 

penulisan surat haruslah memperhatikan aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam penulisan 

surat. salah satunya adalah penggunaan tanda baca dalam surat. karena apabila kita salah 

dalam meletakkan tanda baca, maka makna atau arti dari surat tersebut dapat berubah 

terutama pada bagian isi surat. Tidak sedikit orang yang mengatakan mudah dalam 

membuat surat, tapi pada praktiknya masih banyak kesalahan-kesalahn dalam penulisan 

surat khususnya penggunaan tanda baca. Inilah yang saya amati melalui observasi saya 

ketika melakukan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di SMK Maitreyawira Tanjungpinang, 

masih terdapat kesalahan-kesalahn dalam penggunaan tanda baca dalam surat dinas 

keluarnya. Berdasarkan hasil observasi inilah timbul keinginan saya untuk melakukan 

penelitian guna memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan surat dinas khususnya pada 

aspek penggunaan tanda baca. 

Banyak hal yang berhubungan dengan surat, baik dari segi jenis, bagian-bagian, 

maupun nonkebahasaannya. Secara umum surat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu surat pribadi, 

surat dinas, dan surat niaga. Dalam penulisan surat dinas atau resmi banyak aspek yang 

harus diperhatikan, seperti yang telah dijelaskan salah satunya adalah penggunaan tanda 

baca yang merupakan bagian dari Ejaan Yang Disempurnakan. Kesalahan dalam penulisan 

surat dinas atau resmi biasanya disebabkan oleh beberapa aspek, antara lain: 

Ketidaktelitian penulis atau staff TU dalam menulis surat dinas. Minimnya ilmu 

pengetahuan yang dimiliki penulis atau staff TU dalam menulis surat dinas, khususnya 

penggunaan tanda baca. Mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam menulis 

surat dinas. Tidak adanya kritik dan saran dari pihak-pihak yang lebih mengerti mengenai 

penulisan surat dinas. Mengacu pada format penulisan surat dinas yang salah. 

Ketidaksesuaian profesi dan bidang studi dengan keahlian atau skill. 

 Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan peneliti, maka peneliti 

membuat beberapa tujuan penelitian yang dapat digambarkan dari pembeberan tersebut. 

Tujuan penelitian itu antara lain: mengetahui bagaimanakah penggunaan tanda baca titik 

dalam surat dinas keluar tahun 2012 Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira 

Tanjungpinang. Mengethui bagaimanakah penggunaan tanda baca koma dalam surat dinas 

keluar tahun 2012 Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang. Mengetahui 

bagaimanakah penggunaan tanda baca titik dua dalam surat dinas keluar tahun 2012 

Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang. Mengethui bagaimanakah 

penggunaan tanda baca garis miring dalam surat dinas keluar tahun 2012 Sekolah 

Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang. 

 

Dalam membuat tujuan penelitian tersebut, peneliti tentunya membutuhkan 

beberapa referensi atau relevansi-relevansi penelitian yang dapat menjadi acuan bagi 

peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun relevansi penelitiannya antara lain: Dian. 



 

2011. Dengan judul Analisis Penulisan Surat Dinas di Sekretariat Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian Dian Yunita 

memfokuskan pada penulisan bagian-bagian surat, sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti memfokuskan pada penggunaan tanda baca. Persamaan penelitian ini adalah sama-

sama menganalisis surat dinas sebagai sumber data. Deni. 2012. Dengan judul Studi 

Deskriptif Pilihan Kata Dan Penggunaan Huruf Kapital Pada Surat Resmi SMK 

Maitreyawira Tanjungpinang. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan hasil 

penelitian ini adalah sama-sama menganalisis surat dinas sebagai sumber data yang mana 

objek instansinya sama yaitu SMK Maitreyawira. Penelitian Deni Andrianto memfokuskan 

pada studi deskriptif dan penggunaan huruf kapital pada surat dinas, sedangkan peneliti 

lebih memfokuskan pada penggunaan tanda baca pada surat. Nurhayati. 2012. Dengan 

judul Analisis Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan Dalam Surat Dinas pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Penelitian yang dilakukan peneliti dengan referensi 

relevan pada hasil penelitian Nurhayati yaitu sama-sama menganalisis surat dinas yang 

menjadi sumber data. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada penggunaan tanda baca, 

sedangkan pada penelitian Nurhayati memfokuskan pada penggunaan tanda baca dan 

penggunaan huruf kapital. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah penelitian mengenai analisis 

surat. Penelitian memerlukan waktu untuk menyimpulkan dan mendapatkan hasil yang 

akan dicapai dari penelitian tersebut. Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan waktu 

kurang lebih tiga bulan yaitu dari april hingga juni 2012. Penelitian ini dilakukan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang jalan Ir. Sutami Tanjungpinang 

Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi bahan penelitian adalah 

sebanyak 125 surat, yang mana 125 surat tersebut adalah surat tahun 2012 Sekolah 

Menengah Kejuruan Maitreyawira selama Januari sampai juni. Dalam hal ini, peneliti tidak 

mengkaji atau menganalisis keseluruhan dari jumlah populasi yang ada dimana peneliti 

hanya mengambil 13 surat yang akan menjadi sampel dalam penelitian tersebut. 13 surat 

tersebut peneliti ambil dengan menggunakan rumus Arikunto, 2006:134 yang 

mengemukakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, 

tergantung setidak-tidaknya kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana. 

Maka, berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menetapkan ukuran sampel sebesar 10% 

dari jumlah populasi. Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 10% x 125 = 12.5 maka 

dibulatkan menjadi 13 surat. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah 

teknik Simple Random Sampling dalam penarikan sampel yang mana pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian 

(Suryabrata, 2010:76). Berdasarkan penggunaan metode deskripsi tersebut, maka 

menggambarkan hal yang menjadi masalah kemudian menganalisis data, dari tahap 

pengumpulan, penyusunan data yang sekaligus juga menganalisis data-data tersebut. 

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan jelas. Teknik penelitian 

menggunakan teknik analisis data dengan pola analisis isi (contents analysis) karena data 

yang diperoleh dianalisis berdasarkan isinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

beberapa tahap, antara lain: dokumentasi, studi pustka, teknik baca dan teknik catat. Untuk 

instrument pengumpulan data menggunakan tabel instrument, dari instrumen ini peneliti 

mengumpulkan kesalahan-kesalahan berupa penggunaan tanda baca pada surat dinas. 

 



 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kulitatif. Deskriptif kualitatif ini 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan 

data yang diperoleh, dalam hal ini adalah mendeskriptifkan penggunaan tanda baca titik, 

penggunaan tanda baca koma, penggunaan tanda baca titik dua dan penggunaan tanda baca 

garis miring dalam surat dinas keluar SMK Maitreyawira Tanjungpinang dengan langkah-

langkah sebagai berikut: Membaca seluruh surat dinas yang menjadi objek penelitian. 

Menandai kesalahan penggunaan tanda baca pada surat. Menganalisis dengan 

mendeskriptifkan dan menunjukkan letak kesalahan penggunaan tanda baca titik, koma, 

titik dua, dan garis miring. Menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam Surat Dinas Keluar Tahun 2012 

Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang, terdapat beberapa kesalahan 

dalam penggunaan tanda baca. Bentuk kesalahan penggunaan tanda baca tersebut berkaitan 

dengan kesalahan tanda titik (.), tanda koma (,), tanda titik dua (:), dan tanda baca garis 

miring (/). Berikut diberikan contoh kesalahan penggunaan tanda baca dalam bentuk tabel 

instrumen disertai pembahasan kenapa penggunaan tanda baca tersebut tidak tepat 

digunakan. 

 

  

a. Kepala Surat 

- Malik dan Shanty (2003: 78), menyatakan bahwa penulisan kata jalan tidak boleh 

disingkat menjadi jl. atau jln., tetapi harus ditulis dengan lengkap: jalan. Tidak 

diberikan tanda baca, baik tanda baca titik ataupun koma. 

- Kata komplek tidak boleh disingkat menjadi komp., tetapi harus dituliskan lengkap: 

komplek. Tidak diberikan tanda baca, baik tanda baca titik ataupun tanda baca 

koma. 

- Penulisan alamat surat seharusnya dicantumkan tanda koma pada tiap-tiap bagian 

alamat surat karena tanda koma dipakai antara nama dan alamat, bagian-bagian 

alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan Negara yang dituliskan 

berurutan. (EYD, 2011: 69) 

N

O 
URAIAN 

 

TERTULIS 

 

PENGGUNAAN EYD YANG TEPAT 

1.  Kepala 

Surat 

 

YAYASAN BUMI MAITRI 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MAITREYAWIRA 

Komp. Gedung Pendidikan dan Pelatihan Buddhis Bumi Maitreya 

Jln. Prof. Ir. Sutami No. 38 telp (0771) 27651 fax (0771) 27326 

Tanjungpinang – Kepulauan Riau 

 
YAYASAN BUMI MAITRI 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MAITREYAWIRA 

Komplek Gedung Pendidikan dan Pelatihan Buddhis Bumi Maitri 

Jalan Prof. ir. Sutami 38, Telepon: (0771) 27651 ; Faksimile: 

(0771) 27346 

Tanjungpinang-Kepulauan Riau 

 

2. Nomor 

Surat 

173/ YBM-P/SMK-MAI/I/2012 173/YBM-P/SMK-MAI/I/12 

3. Tanggal 

Surat 

Tanjungpinang, 09 Januari 2012 09 Januari 2012 

4. Pengirim 

surat 

Tanjungpinang, 09 Januari 2012 

Kepala SMK Maitreyawira 

 

Ir. Martono 

NIK. 10040100104 

Hormat kami, 

Kepala SMK Maitreyawira 

 

Ir. Martono 

NIK 10040100104 



 

- Kata NO, sebaiknya tidak dituliskan karena merupakan sesuatu yang mubazir. 

Orang sudah mengetahui bahwa angka yang mengikuti nama jalan pada alamat 

merupakan nomor urut bangunan. (Skripsi Nurhayati, 2012: 69) 

- Penulisan kata telepon harus ditulis cermat: bukan Tilpun, Telpun, Tlp., atau telp.: 

melainkan Telepon. Kata Telepon baru dicantumkan bila memang ada nomernya 

dan diantara kata telepon dan nomernya diberi tanda titik dua (:), (Malik dan 

Shanty, 2003: 78-79). Kata Fax sebaiknya tidak disingkat, tetapi ditulis lengkap 

Faksimile. 

b. Nomor Surat 

- Penulisan tanda baca garis miring dipakai didalam nomor surat, nomor pada 

alamat, dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun ajaran, 

(EYD, 2011: 86). Diantara tanda baca tersebut tidak menggunakan spasi. 

Penggunaan spasi terdapat pada nomor surat diatas. 

- Kode tahun penerbitan surat hanya terdiri atas dua angka terakhir tahun yang 

bersangkutan. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa penulisan angka tahun 

secara lengkap sudah terdapat pada tanggal surat. (Malik dan Shanty, 2003:81) 

c. Tanggal Surat 

Untuk surat dinas, penulisan tanggal surat tidak perlu didahului oleh nama tempat. Hal itu 

disebabkan oleh kenyataan bahwa nama tempat sudah terdapat pada kepala surat (Malik 

dan Shanty, 2003: 79). Jadi penulisan tanggal surat tidak perlu dituliskan kata 

Tanjungpinang dan tidak perlu dicantumkan tanda koma, tetapi cukup ditulis tanggal surat 

saja.  

d. Pengirim Surat 

- Jika awal surat dibuka oleh salam pembuka, akhirnya surat pun ditutup dengan 

salam penutup. Salam penutup berfungsi sebagai petunjuk rasa hormat dan 

keakraban pengirim surat terhadap penerima surat, (Malik dan Shanty, 2003:91). 

Nama kota dan tanggal tidak perlu dituliskan pada pengirim surat, karena sudah 

terdapat dibagian kepala surat dan tanggal surat. 

- Nama terang tidak perlu digarisbawahi atau ditempatkan didalam tanda kurung. 

(Malik dan Shanty, 2003:92) 

- Setelah kata NIK tidak perlu dicantumkan tanda baca titik karena akronim nama 

diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital tanpa tanda titik, (Skripsi Nurhayati, 2012: 73). 

  

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan, maka peneliti memberikan simpulan: 

Penggunaan tanda baca titik pada surat dinas keluar SMK Maitreyawira Tanjungpinang 

terdapat kesalahan pada kop surat, pengirim surat, dan alamat surat yang tidak sesuai 

dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Penggunaan tanda baca koma pada surat dinas keluar 

SMK Maitreyawira Tanjungpinang terdapat kesalahan pada kepala surat, tanggal surat dan 

isi surat. Penggunaan titik dua pada surat dinas keluar SMK Maitreyawira Tanjungpinang 

terdapat kesalahan pada isi surat. Penggunaan tanda baca garis mirirng pada surat dinas 

keluar SMK Maitreyawira Tanjungpinang terdapat kesalahan pada nomor surat dan isi 

surat. dari simpulan tersebut, adapun rekomendasi atau saran peneliti adalah agar lebih 

memperhatikan aturan-aturan atau kaidah-kaidah  dalam penulisan surat dinas. Terutama 

pada penggunaan tandabaca, dalam hal ini penggunaan tanda baca titik, tanda baca koma, 



 

tanda baca titik dua, dan tanda garis miring. Karena apabila salah dalam meletakkan tanda 

baca maka makna dari surat tersebut bisa berubah. 

  

Daftar Pustaka 

 

Andrianto, Deni. 2012. “Studi Deskriptif Pilihan Kata Dan Penggunaan Huruf Kapital 

Pada Surat Resmi SMK Maitreyawira Tanjungpinang”. Skripsi. Universitas Maritim 

Raja Ali Haji 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

         Jakarta: Rineka Cipta 

 

Chaer, Abdul. 2006. Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka 

        Cipta 

 

Djuharie, Setiawan, dkk. 2001. Surat-Menyurat Serbaguna Panduan Korespondensi 

Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya 

Fadilah, Aminatul. 2012. “Analisis Kemampuan Menulis Surat Dinas Siswa Kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang”. Skripsi. Universitas Maritim 

Raja Ali Haji 

 

Malik, Abdul dan Isnaini Leo Shanty. 2003. Kemahiran Menulis. Pekanbaru: 

        UNRI Press 

 

Marjo, Y.S. 2008. Surat-Surat Lengkap. Jakarta: Setia Kawan 

Nurhayati. 2012. “Analisis Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan Dalam Surat Dinas 

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan”. Skripsi. Universitas Martim Raja 

Ali Haji 

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 

Suryabrata, Sumandi. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajwali 

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: 

Angkasa 

Tim Penyusun. 2011. Pedoman Umum EYD dan Dasar Umum Pembentukan Istilah. 

Jogjakarta: DIVA Press 

 

Tim Redaksi KBBI Edisi ke Tiga. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga. 

Jakarta: Balai Pustaka 

 

Yunita, Dian. 2011. “Analisis Penulisan Surat Dinas di Sekretariat Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau”. Skripsi. Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 


