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Abstrak 

Objek penelitian ini adalah karangan deskripsi siswa, sedangkan metode yang digunakan 
peneliti adalah metode deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan kemampuan siswa 
dalam  menggunakan huruf kapital dan tanda baca. Sedangkan teknik penelitian yang 
penulis gunakan adalah teknik kualitatif. Jadi hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan 
adalah untuk kemampuan siswa dalam penggunaan huruf kapital pada siswa SMA 
NEGERI 1 Palmatak ini khususnya di kelas XA, kelas XB, dan kelas XC dengan jumlah 
siswa yang diambil  44 orang setelah diambil data penelitian dapat dilihat bahwa secara 
keseluruhan  44 siswa  semuanya salah dalam penggunaan huruf  kapital, sesuai dengan 
pedoman buku EYD, diteliti secara keseluruhan dari karangan siswa pertama sampai akhir. 
Sedangkan untuk kemampuan siswa pada pemakaian tanda baca titik, tanda baca koma, 
tanda baca titik koma, dan tanda tanya pada siswa SMA  NEGERI 1 Palmatak ini 
khususnya di kelas XA,  kelas XB, dan XC dengan jumlah siswa yang diambil  44 orang 
setelah diambil data penelitian dapat dilihat di sini bahwa 35 siswa tidak bisa 
menempatkan pemakaian tanda baca titik, 22 siswa tidak bisa menempatkan tanda baca 
koma, 1 siswa yang tidak bisa menempatkan tanda tanya, dan  tidak ditemukan kesalahan  
tanda baca titik koma pada kalimat yang dibuatnya.  

Kata Kunci : Penggunaan Huruf Kapital, Tanda Baca, dan Karangan Deskripsi.  

 

Abstract 

This observational object is student description composition, meanwhile method that 
utilized by researcher is descriptive method because writer want to describe student ability 
in utilize capital and punctuation mark font. Meanwhile research tech that writer utilizes is 
tech kualitatif.  Be due research who writer can conclude to be subject to be student ability 
in purpose letters capital on SMA'S student COUNTRY 1 Palmatak this in particular at 
XA's class, XB's class, and class XC by total student that is taken 44 afterses taken by 
research datas can be seen that wholly 44 students every thing incorrect deep purpose 
letters capital, according to EYD'S book guidance, analyzed wholly of first student 
composition to the last. Meanwhile for student ability on dot punctuation mark using up, 
comma punctuation mark, semicolon punctuation mark, and sign asks on SMA'S student 
COUNTRY 1 Palmatak this in particular at XA's class,  XB's class, and XC by total 
student that is taken 44 afterses taken by research datas can be seen in here that 35 students 
can't place dot punctuation mark using ups, 22 students can't place comma punctuation 
marks, 1 student that can't place sign asks, and undiscovered semicolon punctuation mark 
fault on sentence that be made.   

Key word: Purpose Letters Capital, Punctuation mark, and Description Composition.   
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1. Pendahuluan 

Penggunaan huruf kapital dan tanda baca  merupakan salah satu masalah pokok 
dalam menulis. Tanpa menguasai penggunaan huruf kapital dan tanda baca, kita tidak 
mampu menulis dengan baik dan benar. Maka, dibutuhkan kemampuan penggunaan huruf  
kapital dan tanda baca  diberbagai penulisan, khususnya dalam bahasa Indonesia. Penulis 
tertarik untuk meneliti penggunaan huruf kapital dan tanda baca, karena penggunaan huruf 
kapital dan tanda baca yang banyak terdapat dalam setiap penulisan yang sering 
disalahgunakan. Pada penelitian ini penulis mengkaji “Penggunaan Huruf dan Tanda Baca 
dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak 
Kabupaten Kepulauan Anambas”. 

Rumusan masalah tersebut  ialah bagaimanakah penggunaan huruf kapital dan 
tanda baca dalam  karangan deskripsi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas. Serta tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan siswa kelas X Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Palmatak  menggunakan huruf kapital dan tanda baca dalam karangan 
deskripsi. Peneliti juga menyajikan tiga kajian penelitian relevan, yang ketiga penelitian 
tersebut menyebutkan kurangnya penguasaan dalam penggunaan EYD yaitu  Urai Uciana 
(2012) dengan judul skripsi Analisis Penggunaan Huruf Kapital dan Tanda Baca Titik pada 
Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 
Tanjungpinang, Priyanti (2012) dengan judul skripsi Analisis Penggunaan Huruf Kapital 
dalam Surat Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan, dan Mira 
Kristina Dewi (2012) dengan judul skripsi Analisis Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital 
dan Tanda Baca dalam Kata Pengantar Laporan Kukerta Mahasiswa Semester VI 
Angkatan Ke- 2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
 
 
2. Metode Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 61). Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak Tahun 
Pelajaran 2012-2013. Jumlah siswa ialah 112 orang yang terdiri dari 3 kelas. Sampel 
adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 131). Peneliti 
mengambil sampel 40% dari populasi jadi tiap kelas peneliti hanya mengambil sampel 
sebanyak 15 siswa, jumlah semua sampel 44 siswa. Dalam pengambilan sampel peneliti 
menggunakan sistem proporsional acak. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa tes. Analisis data yaitu dengan cara 
membaca seluruh karangan deskripsi yang akan dijadikan objek penelitian, menganalisis 
huruf kapital, tanda titik (.), tanda koma (,), tanda titik koma (;), dan tanda tanya (?), hasil 
dari analisis data tersebut kemudian diberikan interpretasi sesuai tingkat kesalahannya 
dengan berpedoman pada Ejaan yang Disempurnakan Bahasa Indonesia. 
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3.    Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital 

       Berdasarkan  hasil penelitian yang penulis peroleh penggunaan  huruf  kapital dapat 
dilihat melalui tabel berikut ini: 

TABEL 4 

PENGGUNAAN HURUF KAPITAL 

No Nama Penggunaan Huruf Kapital 
Penulisan yang salah Penulisan yang benar 

1 Anisah 
Oktarin
a 

Kabupaten Anambas adalah 
kabupaten yg kaya dengan Objek 
wisata salah satunya adalah 
Pulau nongkat. 
 
. 

Kabupaten Anambas adalah kabupaten 
yang kaya dengan objek wisata salah 
satunya adalah Pulau Nongkat. 
 
 
 

 

 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik (.) 

        Berdasarkan  hasil penelitian yang penulis peroleh penggunaan  tanda baca titik dapat 
dilihat melalui tabel berikut ini: 

 

 TABEL 5 

          PENGGUNAAN TANDA BACA TITIK  

 

Kesalahan Penggunaan Tanda Koma (,) 

       Berdasarkan  hasil penelitian yang penulis peroleh penggunaan  tanda baca koma 
dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

                          Penggunaan Tanda Baca 
No Nama                                           Tanda Titik (.) 

Penulisan yang salah Penulisan yang benar 

1 Ardiyansyah didekat Pulau Nongkat ada 
sebuah Rumah yang bertingkat 
 

Di dekat Pulau Nongkat ada 
sebuah rumah yang bertingkat. 
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TABEL 6 

PENGGUNAAN TANDA BACA KOMA 

                          Penggunaan Tanda Baca 
No Nama                                           Tanda Koma (,) 

Penulisan yang salah Penulisan yang benar 

1 Bintang 
Pamungkas 

anak di Lokal X.A Baik-Baik 
dan Tertip dan Kelasnya yang 
indah, Bersih dan Tentram 

Anak di lokal XA baik-baik dan tertib 
dan kelasnya yang indah, bersih, dan 
tentram. 

 

       Kesalahan Penggunaan Tanda Titik Koma (;) dan Tanda Tanya (?) 

Berdasarkan  hasil penelitian yang penulis peroleh penggunaan  tanda baca titik 
koma dan tanda tanya dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

TABEL 7 

PENGGUNAAN TANDA BACA TITIK KOMA DAN TANDA TANYA 

Penggunaan Tanda Baca 

No  Nama  Tanda Titik Koma (;) Tanda Tanya (?) 

Penulisan 
yang salah 

Penulisan 
yang benar 

Penulisan 
yang salah 

Penulisan yang 
salah 

1 Yulliya 
Agustina 

- - Di lapangan 
terdapat 
rumput-
rumput keciL, 
laPangan 
disekolah 
lumayan, 
Luas? 

Di lapangan 
terdapat 
rumput-rumput 
kecil, lapangan 
di sekolah 
lumayan  luas. 

Analisis Kesalahan Penggunaa Huruf  Kapital 

Nama    : Anisah Oktarina 

Judul Karangan  : Pulau Nongkat 

Penulisan kalimat yang salah  :  

Kabupaten Anambas adalah kabupaten yg kaya dengan Objek wisata salah 
satunya adalah Pulau nongkat. 

Kalimat ini salah dalam penggunaan  huruf kapital, karena tidak sesusai dengan 
penggunaan EYD, kalimat tersebut tidak menjelaskan keterangan  tempat. Seharusnya 
menggunakan huruf  kecil. Selain itu juga untuk nama khas dalam geografi huruf awalnya 
harus menggunakan huruf  kapital. Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

Kabupaten Anambas adalah  kabupaten yang kaya dengan objek wisata salah 
satunya adalah Pulau Nongkat. 
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Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Titik 

Nama    : Ardiyansyah 

Judul Karangan  : Pulau Nongkat 

Penulisan kalimat yang salah : 

didekat Pulau Nongkat ada sebuah Rumah yang bertingkat 

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

Di dekat Pulau Nongkat ada sebuah rumah yang bertingkat. 

Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Koma 

Nama    : Bintang Pamungkas 

Judul Karangan  : Sekolahku 

Penulisan kalimat yang salah : 

anak di Lokal X.A Baik-Baik dan Tertip dan Kelasnya yang indah, Bersih dan 
Tentram 

Pada kalimat ini salah dalam penggunaan tanda baca koma,  karena tidak sesuai 
dengan aturan-aturan EYD yang ada, karena untuk unsur-unsur dalam  suatu perincian atau 
pembilangan  harus menggunakan tanda koma sesuai dengan aturan EYD. Seharusnya 
kalimat yang benar adalah: 

Anak di lokal XA baik-baik dan tertib dan kelasnya yang indah, bersih, dan 
tentram. 

 

Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Tanya 

Nama    : Yulliya Agustina 

Judul Karangan  : Sekolahku 

Penulisan kalimat yang salah : 

Di lapangan terdapat rumput-rumput keciL, laPangan disekolah lumayan, Luas? 

Pada kalimat ini salah dalam penggunaan tanda tanya,  karena tidak sesuai dengan 
aturan-aturan EYD yang ada,  seharusnya tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya. 
Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

Di lapangan terdapat rumput-rumput kecil, lapangan di sekolah lumayan  luas. 
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4. Simpulan dan Rekomendasi 

  Setelah diambil data penelitian dapat dilihat di sini bahwa untuk penggunaan 
huruf kapital siswa dikategorikan sangat kurang sekali, untuk penggunaan tanda baca titik 
sangat kurang sekali, untuk tanda baca koma cukup baik, dan untuk tanda tanya baik. 
Setelah diteliti dan dianalisis secara satu persatu  secara keseluruhan dari karangan siswa 
terdapat 44 siswa yang salah dalam penggunaan huruf kapital, 35 siswa yang salah dalam 
penggunaan  tanda baca titik, 22 siswa yang benar dalam  penggunaan tanda baca koma, 
dan  1 orang yang salah dalam penggunaan tanda baca tanda tanya, sedangkan  untuk tanda 
baca titik koma tidak ditemukan dalam karangan deskripsi siswa. 

Adapun rekomendasi yang ingin penulis sampaikan, yaitu guru agar lebih 
memperhatikan cara penulisan siswa, dan lebih banyak lagi diberi pelatihan menulis 
karangan dan penjelasan mengenai fungsi EYD, dan cara penggunaan tanda-tanda baca 
baik itu penggunaan tanda baca titik, tanda baca koma, tanda titik koma, tanda tanya, dan 
penggunaan huruf kapital dengan cara  memprioritaskan pengajaran ketatabahasaan bahasa 
Indonesia khususnya menegenai EYD (Ejaan yang Disempurnakan) yang baik dan benar 
untuk siswa Sekolah Menengah Atas Negeri I Palmatak yang menjadi objek peneliti. 
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