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Abstrak 
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Pembangunan Nusantara) Mensanak oleh Parima Sari. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang. Pembimbing (1) Drs. Suhardi, M.Pd. dan Pembimbing (2) Nancy Willian, 

M.Si. 

 

 

Kata Kunci: Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Titik, Koma, Hubung, dan Narasi 

 

      Penggunaan tanda baca memberi aturan-aturan dasar tentang bunyi kata dan kalimat. 

Oleh karena itu, karangan ataupun surat hendaknya menggunakan tanda baca dalam EYD 

(Ejaan Yang Disempurnakan) yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa baku 

Indonesia yang berlaku. Semua bentuk tanda baca yang terdapat didalam EYD memiliki 

fungsi dan peranan yang sama pentingnya dalam membuat karangan. Namun peneliti akan 

membahas masalah yang berkaitan dengan tanda baca titik, koma, dan hubung sehingga dapat 

membantu pembaca dalam menganalisis penggunaan tanda baca pada karangan narasi siswa 

kelas VIII SMP YPN Mensanak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Yaitu, metode penelitian yang bersifat  menggambarkan kenyataan atau 

fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran, serta aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung 

(Aqib, 2008:39-40). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 45 siswa 

dan sampel dari penelitian ini adalah semua populasi dari jumlah siswa, yaitu sebanyak 45 

orang. Hasil pembahasan yang peneliti peroleh setelah melakukan tes terhadap kemampuan 

siswa, yaitu jumlah sampel 45 atau 100% siswa semuanya masih terdapat kesalahan dalam 

penggunaan tanda baca titik, 21 atau 47% siswa dari jumlah sampel masih terdapat kesalahan 

dalam penggunaan tanda baca koma, dan 15 atau 34% siswa dari jumlah sampel. 

 

 

                                                               Abstract 

 

Sari Parima. 2013. Error analysis applications The point Punctuation, Punctuation Commas, 

and Punctuation Connect on Narasi Student Essay Class VIII SMP YPN (Nusantara 

Development Foundation) Mensanak by Parima Sari. Education Department of Language and 

Literature of Indonesia, Faculty of Teaching and Education, University of Maritim Raja Ali 

Haji Bau. Mentor (1) Drs. Suhardi, M.Pd. and Mentor (2) Nancy Willian, M.Si. 

 

 

Keywords: Errors Using Punctuation Point, Comma, Connecting, and Narrative 

 

      Use of punctuation gives the basic rules of sound words and sentences. Therefore, essay 

or letter should use punctuation in EYD (Spelling Enhanced) is good and right in accordance 
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with the rules of grammar applicable standard Indonesian. All forms of punctuation contained 

in EYD have function and role is equally important in an essay. But researchers will discuss 

issues related to punctuation point, a comma, and relationships so as to assist the reader in 

analyzing the use of punctuation in a narrative essay Junior High School eighth grade 

students YPN Mensanak. The method used in this research is descriptive qualitative method. 

That is, the research methods are describing the reality or the facts in accordance with the 

data obtained in order to determine student learning outcomes to learning activities, and the 

activities of students during the learning takes place (Aqib, 2008:39-40). The population used 

in this research are 45 students and a sample of this research is all of the student population, 

as many as 45 people. Discussion of the research results obtained after conducting a test of 

the ability of students, the number of samples of 45 or 100% of students are all still there are 

errors in the use of punctuation point, 21 or 47% of the total sample of students, there are still 

errors in punctuation comma usage, and 15 or 34% of the total sample of students. 

 

 

1. Pendahuluan 

 

      Kajian tentang kesalahan penggunaan tanda baca sering sekali dijumpai baik pada 

karangan siswa, surat dinas, surat kabar, laporan, dan sebagainya. Penggunaan tanda baca ini 

sangat penting diperhatikan demi kesesuaian sebuah tulisan. Penggunaan tanda baca 

membicarakan penempatan kelima belas tanda baca dalam penulisan. Tanda baca itu adalah 

(1) tanda titik (.), (2) tanda koma (,), (3) tanda titik koma (;), (4) tanda titik dua (:), (5) tanda 

hubung (-), (6) tanda pisah (_), (7) tanda ellipsis (…), (8) tanda tanya (?), (9) tanda seru (!), 

(10) tanda kurung ((…)), (11) tanda kurung siku ([…]), (12) tanda petik ganda (“…”), (13) 

tanda petik tunggal („…‟), (14) tanda garis miring (/), dan (15) tanda penyingkat 

(„).Membicarakan kelima belas tanda baca ini, namun peneliti hanya meneliti penggunaan 

tanda baca titik (.), tanda baca koma (,), dan tanda baca hubung (-) pada karangan narasi. 

Peneliti melakukan penelitian di SMP YPN (Yayasan Pembangunan Nusantara) Mensanak 

ini yaitu, untuk mengetahui apakah karangan narasi siswa tersampaikan dengan baik dan 

benar. 

 

 

2. Metode Penelitian 

 

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu, 

metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data 

yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran, serta aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung (Aqib, 2008:39-40). 

Dengan metode ini peneliti dapat mendeskripsikan kemampuan menggunakan tanda baca 

titik, tanda baca koma, dan tanda baca hubung siswa kelas VIII SMP YPN Mensanak. 

Tempat Penelitian dilakukan di Sekolah Menegah Pertama Yayasan Pembangunan Nusantara 

Mensanak Jl. Pendidikan No. 2 Kec. Senayang, Kab. Lingga. Penelitian ini dilakukan mulai 

Mei-Juni 2013, semester genap Tahun Ajaran 2013-2014. Objek penelitian ini adalah hasil 

tes essay. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 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). Teknik analisis data yang digunakan peneliti dapat lebih memfokus pada masalah yang 

diteliti, selanjutnya dapat dianalisis kebenarannya sebagai berikut: Membaca seluruh 

karangan narasi siswa kelas Vlll SMP YPN Mensanak yang dijadikan sebagai objek 

penelitian, dengan tema menceritakan tentang pengalaman hidup atau peristiwa kejadian 



sehari-hari, menganalisis tanda baca titik, tanda baca koma, dan tanda baca hubung, dan 

Menyimpulkan dari hasil penelitan. 

 

 

3.     Pembahasan 

 

      Melihat dari hasil penelitian yang ada dari kelas VIII, 1 dan VIII, 2 yang berjumlah 45 

siswa dapat diklasifikasikan berdasarkan kalimat pada karangan narasi siswa. 

1. Tanda Baca Titik 

Tanda baca titik yaitu, tanda yang dipakai antara lain pada akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan.  

a. Kesalahan penggunaan tanda baca titik pada karangan narasi siswa 

- Disana saya banyak melihat beberapa ragam hewan baik dari yang kecil hingga yang 

besar. Saya pun menyadari bahwa setiap hewan memiliki kelebihan tersendiri (hal: 

51) 

b. Analisis Penggunan Tanda Baca Titik Sesuai EYD 

- Disana saya banyak melihat beberapa hewan, baik yang kecil hingga yang besar. Saya 

pun menyadari bahwa, setiap hewan memiliki kelebihan tersendiri. (hal: 51) 

2. Tanda Baca Koma 

Tanda baca koma yaitu, tanda yang digunakan untuk menanda adanya jeda  atau 

kesenyapan antara dalam suatu kalimat. 

a. Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Koma pada Karangan Narasi Siswa 

- Kemudian kami melihat orang yang jualan di samping pohon bebuta. Ada yang jual 

kaset DVD, ada yang jualan Tip, ada yang jual plastic-plastik dan ada yang jual buah-

buahan.(hal: 62). 

b. Analisis Penggunan Tanda Baca Koma Sesuai EYD 

- Kemudian, kami melihat orang yang jualan di samping pohon bebuta. Ada yang jual 

kaset DVD, ada yang jualan Tip, ada yang jual plastik-plastik, dan ada yang jual 

buah-buahan.(hal: 62). 

3. Tanda Baca Hubung 

Tanda baca hubung yaitu, adalah tanda garis (-) untuk menghubungkan unsur kata 

yang terpisah oleh pergantian baris, memisahkan bentuk ulang, atau menggabungkan 

unsur bentuk majemuk. 

a. Kesalahan Penggunaan Tanda Hubung Koma pada Karangan Narasi Siswa 

- Setelah pertandingan hampir mulai, saya main begitu lemah.terus kata teman” saya 

ayo main yang semangat.(hal: 68) 

b. Analisis Penggunan Tanda Baca Hubung Sesuai EYD 

- Setelah pertandingan hampir mulai, saya main begitu lemah.Terus kata teman-teman 

saya, ayo main yang semangat.(hal: 68) 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

      Penggunaan  tanda baca titik pada  karangan  narasi siswa kelas VIII SMP YPN 

Mensanak semuanya masih terdapat kesalahan dalam menentukan tanda baca titik. 

Sebanyak 45 orang siswa atau 100%  dari seluruh sampel belum  tepat dalam  

penggunaan  tanda baca titik sesuai EYD yang berlaku, penggunaan tanda baca koma  

pada karangan  narasi siswa kelas VIII SMP YPN Mensanak, dengan jumlah 21 siswa 

atau 47% dari jumlah sampel sebanyak 45 orang masih terdapat kesalahan dalam  

penggunaan tanda baca koma sesuai EYD yang berlaku, dan penggunaan tanda baca 



hubung pada karangan narasi siswa kelas VIII SMP YPN Mensanak, dengan jumlah 15  

siswa atau 34% dari seluruh sampel berjumlah 45 orang masih terdapat kesalahan dalam 

penggunaan tanda baca hubung sesuai EYD yang berlaku. 
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