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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penggunaan tanda baca 

titik, tanda baca koma, dan tanda baca hubung pada kolom opini surat kabar Batam 

Pos.Penelitian ini bersifat Kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, 

yaitu analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang 

diperoleh, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada. Hasil penelitian ini 

ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca titik pada opini surat kabar di Batam Pos, 

yaitu pada pemberian gelar dan nama orang. Penggunaan tanda baca koma ditemukan 

kesalahan pada  penulisan unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan. Penggunaan 

tanda baca hubung ditemukan beberapa kesalahan yang tidak sesuai dengan 

pemenggalan kata diantara suku-suku kata. Dari hasil penelitian, peneliti mengambil 

simpulan bahwa pada kolom Opini di Surat Kabar Batam Pos penggunaan tanda baca tidak 

sesuai dengan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan. 

 

Kata Kunci : Tanda Baca 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the use of punctuation point errors, punctuation 

commas and punctuation circuit in a newspaper opinion column this Pos.Research 

Batam is qualitative. The method used is descriptive method, namely content analysis. 

This study describes the circumstances described or obtained, then analyze and interpret 

the data. Results of this study found the use of punctuation errors at the point of opinion 

in Batam Pos newspaper, that the granting of the title and name of the person. Use 

comma punctuation errors found in the writing of the elements of a breakdown or 

counting. Use of punctuation circuited found some errors that are not in accordance with 

the decoding of words between syllables. From the results of the study, the researchers 

took the conclusion that in the Opinion column in Batam Pos Newspaper punctuation 

usage not in accordance with the guidelines Spelling Enhanced. 

 

Keywords: Punctuation 

1. Pendahuluan  

Dalam memadukan satu kesepakatan dalam etika berbahasa, diperlukan peran 

aturan baku. Dalam hal ini, kita selaku warga negara yang baik hendaknya selalu 
memperhatikan rambu-rambu ketatabahasaan Indonesia yang baik dan benar. Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD) adalah sub materi dalam ketatabahasaan Indonesia, yang 

memilik peran yang cukup besar dalam mengatur etika berbahasa secara tertulis 

mailto:auraaqila@yahoo.com


     

 

sehingga diharapkan informasi tersebut dapat disampaikan dan dipahami secara 
komprehensif dan terarah. Dalam prakteknya, diharapkan aturan tersebut dapat 

digunakan dalam keseharian masyarakat sehingga proses penggunaan tata bahasa 

Indonesia dapat digunakan secara baik dan benar. 

 
Surat kabar sebagai media cetak memanfaatkan bahasa sebagai medianya. Artikel 

dan berita-berita di dalamnya disampaikan melalui bahasa tulisan yang ditujukan untuk 

khalayak luas. Bahasa dalam media cetak berkaitan dengan pemberian informasi. Tidak 

saja membahas persoalan politik, tapi juga sebagai usaha membangkitkan semangat 

nasionalisme, surat kabar tersebut membahas juga masalah yang berkaitan dengan 

ekonomi, sosial, budaya, bahkan menyangkut soal keamanan negeri. Surat kabar juga 

menyediakan kolom opini sebagai wadah penulis untuk menyalurkan pendapatnya 

tentang suatu persoalan.  

Opini berisi pendapat yang ditulis oleh pembaca atau masyarakat. Penulis dalam 

menulis opini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan baru terhadap masalah 

yang paling hangat dibicarakan atau diperbincangkan saat itu terhadap pembacanya. 

Kolom opini dapat ditemukan dalam surat kabar atau Koran. Satu diantara surat kabar 

yang ada kolom opininya yaitu koran Batam Pos. Koran Batam Pos merupakan koran 

dengan jumlah pembaca nomor satu di kepulauan Riau. Kata-kata yang digunakan 

dalam koran Batam Pos, untuk membangun kalimat efektif dan paragraf, mudah 

dipahami oleh pembaca. Koran Batam Pos juga memilki kelebihan yang lain yaitu, 

beritanya yang aktual, bahasanya informatif, setting korannya yang menarik, beritanya 

variatif lokal dan internasional, tidak membosankan, mudah diperoleh dan harganya 

yang murah dengan kualitas yang bagus. .  

Penggunaan tanda baca mempengaruhi keberhasilan media cetak dalam 

menyampaikan informasi hingga sampai pada pembaca. Editor media cetak terkadang 

kurang memperhatikan penggunaan tanda baca. Terdapat kesalahan penggunaan tanda 

baca dalam penulisan media cetak, seperti penggunaan tanda titik (.),tanda hubung(-), 

tanda titik dua (:) dan tanda petik („‟). Tanda baca harus digunakan sesuai dengan 

kaidah. 

 Melalui telaah kepustakaan yang telah peneliti lakukan, ada beberapa hasil 

penelitian yang relevan diantaranya pada penelitian :  

1.   Wiwik Agustriana berjudul “Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca pada 

Cerita Pendek di Surat Kabar Haluan Kepri.” 

2.   Risnahamsa (2008) judul Skripsi “Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Pada 

Surat – surat Keluar Bagian Seksi Berita di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara Tahun 

2008. 

3. Pita Erlawati (2010) berjudul “Penggunaan Tanda Baca dan Huruf Kapital pada 

Teks Iklan Brosur Penawaran Barang atau jasa”. 

 

2. Pembahasan 

 

Surat kabar sebagai pemberi informasi  dengan pemberitaan-pemberitaan yang 

menggambarkan segala sesuatu yang sedang berlangsung di sekitarnya ini akan 

memberikan titik terang kepada para pembaca tentang apa yang terjadi atau peristiwa 

yang sedang berlangsung di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan fungsi surat kabar yaitu 

memberi kabar kepada masyarakat. Bagaimanapun peran surat kabar dalam arus 

komunikasi publik tidak dapat diabaikan. Ini mengingat seperti halnya media 



     

 

komunikasi lain, surat kabar mempunyai spesifikasi, kelebihan, dan kekuatannya 
tersendiri sebagai sebuah media komunikasi. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah surat kabar Batam 

pos. Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode diskriptif, 

yaitu analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang 

diperoleh, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada. Teknik pengumpulan 

data Dokumentasi, yaitu penulis mencari dan mengumpulkan data berupa surat kabar 

Batam Pos sebagai sampel penelitian. Studi pustaka, sebagai dasar atau patokan yang 

kokoh bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga mampu mendapatkan 

hasil penelitian yang baik, akurat, dan relevan.Teknik baca, yaitu dengan membaca 

dokumen/teks yang tersedia, dalam hal ini surat kabar  yang telah dikumpulkan.Teknik 

catat, yaitu mencatat hal-hal yang menjadi sampel penelitian. Penulis mengumpulkan 

data dengan pengambilan data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

penulis dari sumber pertama, hal ini bertujuan untuk memperoleh data sealamiah 

mungkin. 

Waktu efektif yang diperlukan untuk penelitian ini selama dua belas bulan. 

Dimulai dari pengajuan judul hingga ke tahap kelulusan. Tempat penelitian yang peneliti 

lakukan tidak terikat pada suatu tempat, karena objek yang dikaji berupa naskah (koran) 

yaitu, Surat Kabar Batam Pos. Penelitian ini bukanlah penelitian yang analisisnya 

bersifat statis melainkan sebuah analsis yang sifatnya dinamis yang berarti bahwa 

penelitian ini dapat terus dikembangkan. 

Pemilihan surat kabar Batam Pos, untuk dijadikan kajian penelitian dirasa sangat 

tepat, hal ini dikarenakan surat kabar Batam pos merupakan koran dengan jumlah 

pembaca nomor satu di kepulauan riau yang mempunyai kolom atau ruang opini untuk 

menyalurkan pendapat atau memberi pandangan baru terhadap maslah yang paling 

hangat dibicarakan atau diperbincangkan saat itu terhadap pembacanya. 

Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan 

menggunakan huruf,kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan mengatur 

keseluruhan cara menuliskan bahasa (Finoza, 1997:19). 

Contoh Kesalahan menggunakan Tanda baca titik. 

Data nomor (1) ditemui pada tabel 5.1.1, halaman 31. 

Tentang ESDM No 7 dan 11 Tahun 2012, PERATURAN ESDM No 7 Tahun 2012 dan 

Permen ESDM No 11... 

Data nomor (1) terdapat kesalahan pada penggunaan tanda baca titik, penulisan yang 

benar adalah Penulisan yang benar adalah sebagai berikut : Tentang ESDM No. 7 dan 11 

Tahun 2012, Peraturan ESDM No. 7 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 11. 

 

Penulisan singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf 

atau lebih, setiap menyingkat satu kata, dipakai satu tanda titik seperti nomor disingkat 

menjadi no.  (Finoza, 2008:40). 

 

  

Data nomor (2) ditemui pada tabel 4.2, halaman 25 



     

 

  DR Saharuddin Daming SH MH, dan UU No 13 tahun 2003 
 

Data nomor (2) terdapat kesalahan penggunaan tanda baca titik yaitu pada penulisan 

gelar, penulisan yang benar adalah DR. Saharuddin Daming, SH. MH. Dan  UU No. 13 

tahun 2003. 

- Penulisan singkatan nama orang, nama gelar diikuti dengan tanda titik dibelakang 

tiap-tiap singkatan itu (EYD Terbaru ,2010 : 40).  

- Penulisan singkatan Penulisan singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang 

terdiri atas satu huruf atau lebih, setiap menyingkat satu kata, dipakai satu tanda titik 

seperti nomor disingkat menjadi no.  (Finoza, 2008:40). 

 

Contoh Kesalahan Penggunaan Tanda baca koma 

Data nomor (2), tabel 5.1.2, halaman 33. 

kesalahan dalam menggunakan tanda baca koma , yaitu pada penulisan “Rezeki, 

ketenangan jodoh dan lain-lain”, dan paragraf ke enam ”Tauhibiyah, rubbubiyah, 

tauhid khuliqiyah dan tauhid asma‟wasifat”.  

 

Penulisan yang benar adalah sebagai berikut : “Rezeki, ketenangan jodoh, dan lain-

lain” dan ”Tauhibiyah, rubbubiyah, tauhid khuliqiyah dan tauhid asma‟wasifat”. 

 

-  Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atas 

pembilangan (Finoza (2009 : 56). 

 

Data nomor (3), tabel 5.1.2, halaman 25 

Kesalahan dalam menggunakan tanda baca koma, yaitu pada penulisan ” Royalti, 

PPH 21, PPH 25 dan sebagainya,” Jadi jika semua komponen pajak tersebut”, 

”Dengan demikian maka” 

Penulisan yang benar adalah Penulisan yang benar adalah sebagai berikut : ” Royalti, 

PPH 21, PPH 25, dan sebagainya”, ” Jadi,  jika semua komponen pajak tersebut”, 

dan ”Dengan demikian, maka”. 

 

-   Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan  

( Waridah, 2008 :39).  

-  Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang   

terdapat pada awal kalimat seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan 

tetapi (Finoza ,2008: 57).  

 

Contoh Kesalahan Penggunaan Tanda baca Hubung 

Data Nomor (1), Tabel 5.1.3, halaman 36 

Kesalahan Penggunaan tanda baca hubung, yaitu pada penulisan BELAKAN- 

GAN, Dis-ebutkan. 

 

Penulisan yang benar adalah pemenggalan yang benar adalah ”Belakang-an”, 

kata belakangan tidak boleh menggunakan huruf kapital semua karena bukan judul, 

cukup huruf awal nya saja yang menggunakan huruf kapital seperti ”Belakang-an ”. 

Pada kata ” dis- ebutkan seharusnya penulisan pemenggalan kata yang benar adalah 

”di-sebutkan ”. (Waridah, 2009:47). 

 

 



     

 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan paparan yang peneliti kemukakan pada penelitian ini, maka peneliti 

simpulkan :  

1. Kesalahan penggunaan tanda baca titik terdapat delapan kesalahan, yaitu pada 

penulisan singkatan kata dan singkatan gelar yang tidak sesuai dengan pedomaan 

Ejaan Yang disempurnakan. 

2. Kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat 20 kesalahan. Kesalahan 

penggunaan tanda koma tidak menyambung unsur-unsur dalam suatu perincian atau 

pembilangan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan kalimat  yang satu dari 

kalimat  lainnya dan tanda koma tidak dipakai pada belakang kata atau ungkapan 

penghubung antarkalimat. 

3. Kesalahan penggunaan tanda baca hubung terdapat 37 kesalahan. Penggunaan tanda 

hubung belum tepat sesuai kaidah yang berlaku. Pemenggalan kata dilakukan  tidak 

menyambung suku-suku kata. 
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