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Analisis Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital dan Tanda Baca pada Karangan Narasi 

Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Bintan oleh Rubi Yuliani. Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Panduan dosen pembimbing 1, Drs. 

Suhardi,M.Pd. dan pembinbing 2, Erwin Pohan, M.Pd. Murliana21@gmail.com 

Abstrak 

    Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah Madani Bintan menggunakan huruf kapital dan tanda baca titik serta 

tanda baca koma pada karangan narasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian yaitu karangan narasi siswa kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah Madani Bintan. Teknik pengumpulan data adalah yaitu menggunakan 

teknik tes essay dan wawancara. Hasil penelitian yang peneliti simpulkan adalah ditemukan 

kesalahan penggunaan huruf kapital yang terdiri dari 15 penulisan huruf, hanya 8 yang 

dijumpai kesalahan dengan jumlah sampel 43 siswa. Dari 43 siswa tersebut, peneliti 

menemukan hanya 4 siswa yang sudah bisa menggunakan huruf kapital dalam menulis 

karangan narasi dan ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca titik yang terdiri dari 8 

pemakaian tanda baca, hanya 2 yang dijumpai kesalahan dengan jumlah sampel 43 siswa. 

Dari 43 siswa tersebut, peneliti menemukan hanya 15 siswa yang sudah bisa menggunakan 

tanda baca titik dalam menulis karangan narasi serta ditemukan kesalahan penggunaan tanda 

baca koma yang terdiri dari 12 pemakaian tada baca, hanya 6 yang dijumpai kesalahan 

dengan jumlah sampel 43 siswa. Dari 43 siswa tersebut, peneliti menemukan hanya 6 siswa 

yang sudah bisa menggunakan tanda baca koma dalam menulis karangan narasi.   

 

Abstrac 

    The purposal of this research is to know the student ability at class VIII Madrasah 

Tsanawiyah Madani Bintan is using letters capital and punctuation as well as punctuation 

points coma in a narrative essay. The method used in this research is descriptive qualitative 

method. The research object narrative essay Islamic Junior High School eighth grade students 

Madani Bintan. Data collection technique is the use of essay tests and interview techniques. 

Researchers concluded that the study results are found to misuse capital letters consisting of 

15 writing letters, only 8 who found fault with a sample of 43 students. Of the 43 students, 

the researchers found that only 4 students who are able to use capital letters in narrative essay 

writing and punctuation errors are found, consisting of 8 points of punctuation usage, only 2 

were found fault with a sample of 43 students. Of the 43 students, the researchers found that 

only 15 students were now able to use punctuation point in the narrative essay writing and 

punctuation errors are found which consist of 12 semicolon usage tada read, only 6 who 

found fault with a sample of 43 students. Of the 43 students, the researchers found that only 6 

students who can use the comma punctuation in writing a narrative essay. 

Key word: Capital font, Punctuation mark 



1. Pendahuluan 

     Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, 

dan tanda baca sebagai sasarannya. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh 

pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. 

keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, masih banyak terdapat kesalahan pada ruang lingkup Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD), seperti pemakaian huruf , penulisan huruf, penulisan kata, penulisan 

unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Kelima aspek dari ruang lingkup tersebut 

merupakan permasalahan penggunaan EYD, khususnya pada penulisan huruf kapital dan 

tanda baca yang banyak dijumpai dalam tulisan resmi kadang menyimpang dari kaidah-

kaidah yang berlaku. Permasalahan tersebut pada proses belajar mengajar khususnya tentang 

EYD terutama pada penulisan huruf kapital dan tanda baca kurang diperhatikan oleh guru 

pada saat siswa membuat karangan bebas atau mengerjakan latihan, sehingga guru tidak bisa 

mengetahui dan mengukur sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

 

2. Metode Penelitian      

     Dalam Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif  kualitatif. 

Metode deskriftif 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). Waktu penelitian dimulai dari Januari 2013 s.d Juni 

2013. Tempat Penelitian dilakukan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Madani Bintan, Jalan 

Tata Bumi Ceruk Ijuk Kec. Toapaya Kab. Bintan Kelurahan Toapaya Asri. Objek penelitian 

ini adalah hasil tes pada karangan narasi dan hasil wawancara siswa kelas VIII Madrasah 

Tsanawiah Madani Bintan. 

    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 digunakan, peneliti dapat lebih fokus 

memberi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya dapat dianalisis kebenarannya 

secara urut melalui proses pengumpulan data yaitu Membaca seluruh karangan narasi siswa 

kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Bintan yang dijadikan sebagai objek penelitian, 

mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik (.) serta tanda baca koma (,), 

mengelompokkan penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik (.) serta tanda baca koma (,), 

dan menafsirkan penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik (.) serta tanda baca koma (,), 

serta menyimpulkan hasil penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik (.) serta tanda baca 

koma (,). 

   

3. Pembahasan     

    Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap ”Analisis Kesalahan Penggunaan 

Huruf Kapital dan Tanda Baca pada Karangan Narasi Siswa Kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Madani Bintan”, maka peneliti akan menguraikan pembahasan berdasarkan teori 

EYD. Dalam teori ejaan adalah seperangkat aturan atau kaedah pelambangan bunyi bahasa 

pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. (Finoza, 2007:15). 

3.1 Huruf Kapital  

    Ruang lingkup Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) mencakupi aspek penulisan huruf 

kapital yang terdiri dari 15 kaidah. Berdasarkan analisis peneliti ditemukan kesalahan 



penggunaan huruf kapital pada karangan narasi siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

Madani Bintan seperti nama saya almayudin, Lahir tanjung pinang, 04 Juni 1999. Penulisan 

huruf pada kalimat di atas tidak sesuai, karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

kata pada awal kalimat dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan 

dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama 

instansi, nama bulan, atau nama tempat, serta huruf kapital dipakai  sebagai huruf pertama 

unsur-unsur nama orang, seharusnya kalimat tersebut adalah Nama saya Almayudin, lahir 

Tanjungpinang, 4 Juni 1999. 

 

3.2 Tanda Baca Titik 

    Ruang lingkup Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) mencakupi aspek pemakaian tanda 

baca. Pemakaian tanda baca terdiri dari lima belas yang terdapat dalam penulisan sesuai 

dengan kaidahnya masing-masing, dari lima belas tanda baca tersebut, peneliti hanya meneliti 

kesalahan pada tanda baca titik. Berdasarkan analisis ditemukan kesalahan tanda baca titik 

pada karangan narasi siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Bintan seperti Kamipun 

bergembira selalu dan pada siang harinya kami melaksanakan salat zhuhur berjamaah. dan 

setelah melaksanakan sholat zuhur kami pun makan siang. Pemakaian tanda baca pada 

kalimat di atas tidak sesuai, karena tanda titik  dipakai pada akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan, seharusnya kalimat tersebut adalah Kamipun bergembira selalu. Pada 

siang harinya, kami melaksanakan sholat zhuhur berjamaah dan setelah melaksanakan sholat 

zuhur, kamipun makan siang.  

 

3.3 Tanda Baca Koma  

    Ruang lingkup Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) mencakupi aspek pemakaian tanda 

baca. Pemakaian tanda baca terdiri dari lima belas yang terdapat dalam penulisan sesuai 

dengan kaidahnya masing-masing, dari kelima belas tanda baca tersebut, peneliti hanya 

meneliti kesalahan pada tanda baca koma. Berdasarkan analisis ditemukan kesalahan tanda 

baca koma pada karangan narasi siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Bintan 

seperti Makanan nya lumayan enak walaupun gak seenak masakan orang tua sendiri. tetapi, 

kami tetap senang. Pemakaian tanda baca pada kalimat di atas tidak sesuai, karena tanda 

koma harus dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat 

pada awal kalimat, seharusnya kalimat tersebut  adalah Makanannya lumayan enak, 

walaupun gak seenak masakan orangtua sendiri, tetapi kami tetap senang. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi  

    Bedasarkan dari hasil penelitian penelti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

analisis kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada karangan narasi siswa kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Bintan, Peneliti menemukan kesalahan pada penggunaan 

huruf kapital yang terdiri dari 15 penulisan huruf, hanya 8 yang dijumpai kesalahan dengan 

jumlah sampel 43 siswa. Dari 43 siswa tersebut peneliti menemukan hanya 4 siswa yang 

sudah bisa menggunakan huruf kapital dalam menulis karangan narasi dan peneliti juga 

menemukan kesalahan pada penggunaan tanda baca titik yang terdiri dari 8 pemakaian tanda 

baca, hanya 2 yang dijumpai kesalahan dengan jumlah sampel 43 siswa. Dari 43 siswa 

tersebut peneliti menemukan hanya 15 siswa yang sudah bisa menggunakan tanda baca titik 

dalam menulis karangan narasi serta peneliti menemukan kesalahan pada penggunaan tanda 

baca koma yang terdiri dari 12 pemakaian tanda baca, hanya 6 yang dijumpai kesalahan 



dengan jumlah sampel 43 siswa. Dari 43 siswa tersebut peneliti menemukan hanya 6 siswa 

yang sudah bisa menggunakan tanda baca koma dalam menulis karangan narasi. 

    Peneliti menyarankan kepada guru bahasa Indonesia diharapkan dapat memperhatikan dan 

menerapkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) khususnya penggunaan huruf kapital dan 

tanda baca titik serta tanda baca koma yang baik dan benar pada setiap karangan narasi siswa 

agar maksud dan tujuan pada  ketepatan dan  kejelasan makna yang ingin disampaikan oleh 

siswa dapat dipahami dalam kegiatan belajar mengajar terutama dalam bahasa tulis. 

    Peneliti juga menyarankan kepada siswa dapat memperoleh kemudahan dalam memahami 

pelajaran bahasa Indonesia dengan cara meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi 

pada penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik serta tanda baca koma dengan 

menerapkan Ejaan Yang Disempurnakan yang baik dan benar agar maksud dan tujuan yang 

ingin disampaikan oleh siswa dapat dipahami guru. 

     

     Peneliti juga menyarankan kepada sekolah tempat penelitian yaitu Sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Madani Bintan agar mengetahui kemampuan siswa dalam menulis karangan 

narasi pada penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik serta tanda baca koma dengan 

memperhatikan EYD, sehingga dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan prestasi 

akademik siswa. 
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