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Abstrak  

Penggunaan tanda baca merupakan salah satu masalah pokok dalam menulis. Tanpa menguasai 
tanda baca, kita tidak mampu menulis dengan baik dan benar. Pada saat peneliti melakukan 
penelitian, masih ditemukan banyak kesalahan penggunaan tanda baca dalam penulisan siswa, 
baik dalam bentuk karangan maupun tugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja 
kesalahan yang dilakukan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung 
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Ajaran 2012/2013. Teknik analisis data yang dilakukan 
peneliti adalah teknik analisis kesalahan dengan pengumpulan data yang berupa teknik tes, 
dengan menganalisis tanda baca, seperti tanda titik (.), tanda koma (,), titik dua (:), tanda seru (!), 
tanda hubung dan tanda kurung (()). Objek dalam penelitian ini adalah karangan narasi siswa 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung dengan jumlah sampel 40 orang siswa 
kelas VII. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang paling banyak 
terdapat pada penggunaan tanda baca titik, siswa menggunakan tanda titik pada akhir kata, diakhir 
kalimat menggunakan tanda koma, dan ada yang tidak menggunakan tanda baca pada akhir 
kalimat.  

Kata Kunci: Penggunaan Tanda Baca, Karangan Narasi 
 
 

 
Abstract 

The using of punctuation is the main problem in the writing.  Without the punctuation, we are not 
able to write appropriately. At the time when the researcher did the research, there are some 
mistakes in using  puncatution on the student’s text. The  purpose of this research is to know  the 
mistakes of using punctuation on the student’s text In SMP number 3 a roof piabung Anambas 
Archipelago Regency In the year of 2012 / 2013. The technic of analysis is to accumulate the data 
such as: such as fullstop, comma, dot two, exclamation mark, conjugate mark, and bracket. The 
object of  Narasi's composition this research is 40 students Grade 7th. The result of this research 
can be concluded that  the most mistakes  exist on dot punctuation, mark purpose, student’s don’t 
use fullstop in the and of centence, they  used comma to and their sentences. 

Keywords: Punctuation Mark purpose, Narasi's composition 
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1. Pendahuluan 

Penggunaan tanda baca merupakan salah satu masalah pokok dalam menulis. Tanpa 
menguasai tanda baca, kita tidak mampu menulis dengan baik dan benar. Pada saat peneliti 
melakukan penelitian, masih ditemukan banyak kesalahan penggunaan tanda baca dalam 
penulisan siswa, baik dalam bentuk karangan maupun tugas. Siswa yang menggunakan tanda titik 
disetiap akhir kata, pada akhir kalimat mereka menggunakan tanda koma, tidak menggunakan 
tanda baca, dan sering menyingkat suatu kata sehingga sulit untuk dipahami. Karangan narasi 
adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-
tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam 
suatu kesatuan waktu (Finoza, 2010: 244). Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti 
tertarik mengangkat masalah “Analisis Penggunaan  Tanda Baca dalam Karangan Narasi Siswa 
Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan  
Anambas Tahun Ajaran 2012/2013”.  

Dalam pembeberan masalah ini terdapat beberapa masalah yaitu penggunaan tanda baca 
yang dilakukan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung perlu 
ditingkatkan lagi, kesalahan penggunaan tanda baca dalam penulisan yang dilakukan siswa 
menyebabkan pembaca sulit memahami pesan yang disampaikan penulis, penggunaan tanda 
baca sangat penting di sekolah karena termasuk kriteria dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
yaitu aspek menulis. Pembatasan masalah yaitu hanya dibatasi pada penggunaan tanda baca titik 
(.), tanda koma (,) tanda titk dua (:), tanda seru (!), tanda hubung (-), dan tanda kurung (()), 
khususnya dalam karangan narasi. 

Rumusan masalah tersebut ialah bagaimana penggunaan tanda baca dalam karangan narasi 
siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung?, kesalahan apa saja 
yang dilakukan siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung 
menggunakan tanda baca dalam karangan narasi? Serta tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penggunaan tanda baca dalam karangan narasi siswa kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung dan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang menjadi 
kesulitan menggunakan tanda baca dalam karangan narasi siswa Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 3 Satu Atap Piabung. Manfaat penelitian ialah Sebagai masukan bagi guru dalam rangka 
upaya memecahkan permasalahan kesulitan dalam penulisan dengan memperhatikan tanda baca di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung. Bagi siswa, supaya lebih meningkatkan 
lagi hasil belajar  sesuai dengan standar pendidikan yang diharapkan oleh dinas pendidikan dan 
standar ketuntasan minimal di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung, dan 
sebagai masukan bagi sekolah tentang pentingnya memperhatikan tanda baca dalam penulisan siswa 
terhadap pertumbuhan dan wawasan ilmu pengetahuan. Peneliti juga menyajikan tiga kajian 
penelitian yang relevan, yang ketiga penelitian tersebut menyebutkan kurangnya penguasaan 
dalam penggunaan EYD yaitu Ari Firmanda (2012) yang berjudul Analisis Ejaan Yang 
Disempurnakan Bahasa Indonesia dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 
Tanjungpinang, Nurhayati (2012) yang berjudul Analisis Penggunaan Ejaan Yang 
Disempurnakan dalam Surat Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, dan Urai 
Uciana (2012) yang berjudul Analisis Penggunaan Huruf Kapital dan Tanda Baca Titik pada 
Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Tanjungpinang.  
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2. Metode Penelitian 

Sampling Jenuh adalah teknik menentukan sampel bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi yang relatif kecil 
(Sugiyono, 2012: 85). Dalam penelitian ini yang jumlah sampel sama dengan jumlah populasi 
yang diteliti, yaitu 40 orang siswa kelas VII. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa tes. Analisis data yaitu dengan membaca 
seluruh karangan narasi  yang akan dijadikan objek penelitian, menganalisis tanda baca titik 
(.), koma (,), titik dua (:), tanda hubung (-), tanda seru (!),  dan tanda kurung (()), hasil dari 
analisis data tersebut kemudian diberikan interpretasi sesuai tingkat kesalahannya dengan 
berpedoman pada Ejaan Yang Disempurnakan Bahasa Indonesia.  

 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Titik 

Hasil  penelitian yang peneliti peroleh berdasarkan penggunaan tanda baca titik dapat 
dilihat melelui tabel sebagai berikut: 

TABEL 8 
KESALAHAN PENGGUNAAN TANDA TITIK (.) 

 
 
No  

 
Nama 

 
Kesalahan penggunaan tanda 

baca titik (.) 

 
Penggunaan tanda baca   

yang benar 
 

1 Agus Arpiandi Ia terus memandangi anak-anak 
yang pergi ke sekolah, ketika 
disapa tiada jawaban darinya, 
anak kecil itu terdiam sambil 
tersenyum dengan mengayunkan 
kedua tangannya, Banyak sekali 
lalu kendaraan yang lewat 
didepannya, lalu anak kecil itu 
pun berjalan pelan-pelan, tak 
lama kemudian ibunya pun 
datang untuk menjemputnya, 

Ia terus memandangi anak-anak 
yang pergi ke sekolah. Ketika 
disapa tiada jawaban darinya, 
anak kecil itu terdiam sambil 
tersenyum dengan 
mengayunkan kedua tangannya. 
Banyak sekali kendaraan yang 
lewat di depannya, lalu anak 
kecil itu pun berjalan pelan-
pelan, tak lama kemudian 
ibunya pun datang untuk 
menjemputnya. 

 

Kesalahan Penggunaan Tanda Koma (,) 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap 
Piabung berdasarkan penggunaan tanda baca koma dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 
 
 
 
 
 



iv 
 

TABEL 9 

KESALAHAN PENGGUNAAN TANDA BACA KOMA (,) 

 

No 

 

Nama 

 
Kesalahan penggunaan tanda 

baca koma (,) 

.  
Penggunaan tanda baca  yang 

benar 

1 Angga Yushadi Ia terus memandangi anak-anak 
yang pergi ke sekolah, ketika 
disapa tiada jawaban darinya, 
anak kecil itu terdiam sambil 
tersenyum dengan mengayunkan 
kedua tangannya, Banyak sekali 
lalu kendaraan yang lewat 
didepannya, lalu anak kecil itu 
pun berjalan pelan-pelan, tak 
lama kemudian ibunyapun 
datang untuk menjemputnya, 

Ia terus memandangi anak-anak 
yang pergi ke sekolah. Ketika 
disapa tiada jawaban darinya, 
anak kecil itu terdiam sambil 
tersenyum dengan 
mengayunkan kedua tangannya. 
Banyak sekali kendaraan yang 
lewat di depannya, lalu anak 
kecil itu pun berjalan pelan-
pelan, tak lama kemudian 
ibunya pun datang untuk 
menjemputnya. 

 

Kesalahan Penggunaan Tanda Hubung (-) 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap 
Piabung berdasarkan penggunaan tanda hubung dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 
TABEL 10  

KESALAHAN PENGGUNAAN TANDA HUBUNG (-) 
 

 

No  

 

Nama  

 
Kesalahan penggunaan tanda 

hubung (-) 

 
Penggunaan tanda baca yang 

benar 

5 Baiti  Saya merasa bersalah karena 
sudah berbohong kepada 
temanxx saya sendiri. 

Saya merasa bersalah karena 
sudah berbohong kepada teman-
teman saya sendiri. 

 

Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Titik 

Nama     : Agus Arpiandi 
Judul Karangan   : Anak Kecil yang Pendiam 
Penulisan kalimat yang salah :  

1. Ia terus memandangi anak-anak yang pergi ke sekolah,  
2. Ketika disapa tiada jawaban darinya, anak kecil itu terdiam sambil tersenyum 

dengan mengayunkan kedua tangannya,  
3. Banyak sekali lalu kendaraan yang lewat di depannya, lalu anak kecil itu pun 

berjalan pelan-pelan, tak lama kemudian ibunyapun datang untuk menjemputnya, 
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Kalimat Pertama: 

1. Ia terus memandangi anak-anak yang pergi ke sekolah,  

 Pada kalimat pertama ini salah dalam penggunaan tanda baca titik, karena tidak sesuai 
dengan EYD yang ada, karena pada akhir kalimat harus menggunakan tanda titik sesuai 
dengan aturan EYD. Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

1. Ia terus memandangi anak-anak yang pergi ke sekolah.  

Kalimat kedua: 

2. ketika disapa tiada jawaban darinya, anak kecil itu terdiam sambil tersenyum 
dengan mengayunkan kedua tangannya,  

Pada kalimat kedua ini salah dalam penggunaan tanda baca titik, karena tidak sesuai 
dengan EYD yang ada, karena pada akhir kalimat harus menggunakan tanda titik sesuai 
dengan EYD. Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

2   Ketika disapa tiada jawaban darinya, anak kecil itu terdiam sambil tersenyum    
  dengan mengayunkan kedua tangannya. 

Kalimat Ketiga: 

3.  Banyak sekali lalu kendaraan yang lewat di depannya, lalu anak kecil itu pun 
berjalan pelan-pelan, tak lama kemudian ibunyapun datang untuk 
menjemputnya, 

Pada kalimat kedua ini salah dalam penggunaan tanda baca titik, karena tidak sesuai 
dengan EYD yang ada, karena pada akhir kalimat harus menggunakan tanda baca titik sesuai 
dengan aturan EYD. Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

3. Banyak sekali kendaraan yang lewat di depannya, lalu anak kecil itu        
   pun berjalan pelan-pelan, tak lama kemudian ibunya pun datang untuk        
   menjemputnya. 
 

Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Koma 

1. Nama     : Agus Arpiandi 

         Judul Karangan    : Anak Kecil yang Pendiam 

         Penulisan kalimat yang salah :  

1. Ia terus memandangi anak-anak yang pergi ke sekolah,  
2. ketika disapa tiada jawaban darinya, anak kecil itu terdiam sambil tersenyum dengan 

mengayunkan kedua tangannya,  
3. Banyak sekali lalu kendaraan yang lewat didepannya, lalu anak kecil itu pun berjalan 

pelan-pelan, tak lama kemudia Ibunya pun datang untuk menjemputnya, 
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Kalimat Pertama: 

1. Ia terus memandangi anak-anak yang pergi ke sekolah,  

Pada kalimat pertama ini salah dalam penggunaan tanda baca koma, karena tidak sesuai 
dengan EYD yang ada, karena pada akhir kalimat harus menggunakan tanda titik sesuai 
dengan aturan EYD. Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

1. Ia terus memandangi anak-anak yang pergi ke sekolah. 

Kalimat Kedua: 

1. ketika disapa tiada jawaban darinya, anak kecil itu terdiam sambil tersenyum 
dengan mengayunkan kedua tangannya,  

 Pada kalimat kedua ini salah dalam penggunaan tanda baca koma, karena tidak sesuai 
dengan aturan-aturan EYD yang ada, karena pada akhir kalimat harus menggunakan tanda 
titik sesuai dengan aturan EYD. Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

1. Ketika disapa tiada jawaban darinya, anak kecil itu terdiam sambil tersenyum dengan 
mengayunkan kedua tangannya. 

Kalimat Ketiga: 

1. Banyak sekali lalu kendaraan yang lewat di depannya, lalu anak kecil itu pun 
berjalan pelan-pelan, tak lama kemudia ibunya pun datang untuk 
menjemputnya, 

 Pada kalimat ketiga ini salah dalam penggunaan tanda baca koma, karena tidak sesuai 
dengan aturan-aturan EYD yang ada, karena pada akhir kalimat harus menggunakan tanda 
titik sesuai dengan EYD. Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

1. Banyak sekali kendaraan yang lewat di depannya, lalu anak kecil itu pun berjalan 
pelan-pelan, tak lama kemudia ibunya pun datang untuk menjemputnya. 
 

Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Hubung  

1.   Nama      : Baiti 

      Judul Karangan               : Bangun Kesiangan 

      Penulisan kalimat yang salah: 

1. Saya merasa bersalah karena sudah berbohong kepada temanxx saya sendiri. 

Kalimat Pertama: 

1. Saya merasa bersalah karena sudah berbohong kepada temanxx saya sendiri. 

 Pada kalimat pertama ini salah dalam penggunaan tanda baca hubung, karena tidak 
menggunakan tanda hubung untuk menyambung kata ulang  sesuai dengan sesuai EYD. 
Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

1. Saya merasa bersalah karena sudah berbohong kepada teman-teman saya sendiri. 
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4. Simpulan dan Rekomendasi 
 

Penggunaan tanda baca titik dapat dikategorikan sangat kurang sekali, penggunaan 
tanda baca koma kurang, dan penggunaan tanda hubung baik. Setelah diteliti dan dianalisis 
satu persatu secara keseluruhan dari karangan siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 3 Satu Atap Piabung, khususnya kelas VIIA dan VIIB dengan jumlah 40 orang siswa, 
terdapat 35 orang salah dalam penggunaan tanda baca titik, 23 di antaranya salah dalam 
penggunaan tanda baca koma, dan 5 orang di antaranya  salah dalam penggunaan tanda 
hubung. 

 
Ada pun rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan, yaitu guru agar lebih 

meningkatkan lagi pemahaman tentang penggunaan tanda baca titik (.), tanda koma (,), titik 
dua (:), tanda seru (!), tanda hubung (-), dan tanda kurung (()) dengan cara memberikan 
pemahaman kepada siswa yang berkaitan dengan penggunaan tanda baca, khususnya pada 
siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung.  
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