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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kesalahan 

penggunaan tanda baca pada karangan narasi mahasiswa FKIP UMRAH Tahun Akademik 

2012/2013 Tanjungpinang. Penelitian ini meneliti 15% dari 294 jumlah populasi. Oleh 

karena itu, penelitian ini disebut penelitian sampling random. Sampel populasi dari 

penelitian ini adalah mahasiswa FKIP UMRAH Tahun Akademik 2012/2013 

Tanjungpinang yang berjumlah 48 siswa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif. Selanjutnya, pengumpulan data yang digunakan adalah teknis tes. Setelah data 

terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data dengan tabulasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesalahan penggunaan tanda titik dalam karangan narasi 

mahasiswa sebanyak 52 kesalahan. 2) Kesalahan penggunaan tanda koma dalam karangan 

narasi mahasiswa sebanyak 38 kesalahan. 3) Kesalahan penggunaan tanda hubung dalam 

karangan narasi mahasiswa sebanyak 20 kesalahan. 4) Kesalahan penggunaan tanda tanya 

dalam karangan narasi mahasiswa sebanyak 16 kesalahan. 5) Kesalahan penggunaan tanda 

seru dalam karangan narasi mahasiswa sebanyak 7 kesalahan. 6) Kesalahan penggunaan 

tanda petik dalam karangan narasi mahasiswa sebanyak 17  kesalahan. 7) kesalahan 

penggunaan tanda baca kurung dalam karangan narasi mahasiswa sebanyak 2 kesalahan. 8) 

kesalahan penggunaan tanda baca petik tunggal dalam karangan narasi mahasiswa 

sebanyak 1 kesalahan. 

 

Kata kunci: Analisis, Tanda Baca, Karangan Narasi. 

  

Abstrac  

 

This research was purposed to know about the describe of error analysis in using pantuation 

on students FKIP UMRAH at 2012/2013 Tanjungpinang. The number of students was 48 students. 

This total of this research was 15 % of 294 total population. Then this research was called with 

sample of research. The sample of population from this research was total 48 students in FKIP 

UMRAH at 2012/2013 Tanjungpinang. The method this research was used qualitatif descriptive 

method. Then to collect the data was used the test technique. After the data has collected, then 

using analysis data with tabulation. The result of research has showed that :1) The error in using 
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full stop ( . ) in narrative text from students has total 52 errors.  2) The error in using comma ( , ) in 

narrative text from students has total 38 errors. 3) The error in using the hypen mark ( - ) in 

narrative text from students has total 20 errors. 4) The error in using the question mark ( ? ) in 

narrative text from students has total 16 errors. 5) The error in using the shoul mark ( ! ) in 

narrative text from students has total 7 errors. 6) The error in using the double quotation ( ” ) in 

narrative text from students has total 17 errors. 7) The error in using the paren theses ( ( ) ) in 

narrative text from students has total 2 errors. 8) The error in using single quotation ( ’ ) in 

narrative text from students has total 1 errors. 

 Keywords : Analysis, Pantuation, Narrative Text 

1. Pendahuluan  

          

          Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:43) Analisis Kesalahan adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang tidak benar atau tidak betul. Menurut 

pengamatan peneliti pada kegiatan perkuliahan sampai pada semester VI. Sering sekali 

peneliti menemukan kesalahan-kesalahan pada penulisan baik berupa karangan, makalah 

atau sekedar catatan materi perkuliahan. Banyak  terdapat kesalahan pada pemakaian tanda 

baca.maka  dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis penggunaan tanda baca pada 

karangan mahasiswa di FKIP UMRAH Tahun Akademik 2012/2013 Tanjungpinang. 

2. Metode Penelitian  

Tempat penelitian ini dilakukan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 

Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Tahun Akademik 2012/2013, dan tempat kediaman 

peneliti yang beralamat di Jalan Kuantan, Gang Putri Ayu 8, Blok C, No.5,  perpustakaan 

daerah yang berada di Kota Tanjungpinang dan perpustakaan FKIP UMRAH 

Tanjungpinang. Waktu penelitian dilakukan pada semester II tahun akademik  2012/2013. 

Dengan jumlah populasi sebanyak 294 mahasiswa yang tersebar 7 kelas, yaitu: kelas 

 E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6 dan E-7. pendapat Arikunto dalam Skripsi Muhammad 

Kurniawan, (2012:23) “Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya 

banyak dapat diambil 10-15%  atau 20-25% atau lebih tergantung pada kemampuan 

peneliti, sempit luasnya wilayah pengamatan, dan besarnya resiko penelitian”. Sampel 

penelitian ini ditentukan sebanyak 15% dari jumlah populasi sebanyak 294 siswa, yaitu 48 

responden.  

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Menurut  Chaer 

(2007:11) menjelaskan bahwa kajian kualitatif  pada dasarnya untuk menyusun teori, bukan 

menguji teori. Dengan kata lain kajian kualitatif bertujuan untuk menemukan pengetahuan 



baru atau merumuskan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan. Kajian kualitatif 

juga bersifat menjelaskan suatu masalah, yakni masalah yang akan di teliti.  oleh karena itu 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik 

yang digunakan adalah observasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis deskriptif kualitatif,, yaitu dengan tiga tahap: persiapan, tabulasi dan 

penerapan. Instrumen atau alat penelitian yang digunakan adalah tes mengarang bebas. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

NO JENIS 

KESALAHAN 

KESALAHAN ANALISIS 

(SEHARUSNYA) 

1 Tanda baca titik  

 

Alam. (judul) Alam 

2 Tanda baca koma Pesona keindahan 

pulau komodo, (judul) 

Pesona keindahan pulau 

komodo 

3 Tanda baca hubung Sepeninggalan 

Nya tidak lagi ada 

Sepeninggalan- 

nya tidak lagi ada 

4 Tanda baca tanya Kota ini seperti apa 

dan bagaimana 

Kota ini seperti apa dan 

bagaimana? 

5 Tanda baca seru Semangat !!! Semangat ! 

6 Tanda baca kurung MS/melayu squar MS (melayu squar) 

7 Tanda baca petik Kata teman-temanku, 

pantai tersebut tak 

seindah dulu lagi.  

 

Kata teman-temanku , 

“pantai tersebut tak 

seindah dulu lagi”.  

 

8 Tanda baca petik 

tunggal 

„keindahan kota 

gurindam‟ 

Keindahan kota gurindam 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesalahan penggunaan tanda titik dalam 

karangan narasi mahasiswa sebanyak 52 kesalahan. 2) Kesalahan penggunaan tanda koma 

dalam karangan narasi mahasiswa sebanyak 38 kesalahan. 3) Kesalahan penggunaan tanda 

hubung dalam karangan narasi mahasiswa sebanyak 20 kesalahan. 4) Kesalahan 

penggunaan tanda tanya dalam karangan narasi mahasiswa sebanyak 16 kesalahan. 5) 

Kesalahan penggunaan tanda seru dalam karangan narasi mahasiswa sebanyak 7 

kesalahan. 6) Kesalahan penggunaan tanda petik dalam karangan narasi mahasiswa 

sebanyak 17  kesalahan. 7) kesalahan penggunaan tanda baca kurung dalam karangan 



narasi mahasiswa sebanyak 2 kesalahan. 8) kesalahan penggunaan tanda baca petik tunggal 

dalam karangan narasi mahasiswa sebanyak 1 kesalahan. 
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