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Abstrak  

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah masih banyaknya ditemukan kesalahan- 
kesalahan penulisan dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca (EYD) khususnya di 
lingkungan formal (Sekolah), di mana siswanya masih belum bisa menggunakan huruf kapital 
dan tanda baca dalam cerpen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemakaian 
huruf kapital dan tanda baca (tanda titik, tanda koma, tanda petik, tanda seru dan tanda tanya ) 
dalam cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak. Objek penelitian ini 
adalah karangan cerpen siswa, sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah metode 
deskriptif. Sedangkan teknik penelitian yang peneliti gunakan adalah teknik kualitatif. 
Jadi hasil penelitian yang dapat peneliti simpulkan adalah untuk penggunaan huruf kapital 
pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak yang berjumlah 44 siswa, semuanya 
salah dalam menggunakan huruf kapital, sesuai dengan pedoman buku EYD. Diteliti secara 
keseluruhan dari karangan siswa pertama sampai akhir. Sedangkan untuk penggunaan Tanda 
Baca Titik pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palamatak yang berjumlah 44 siswa, 
28 siswa yang salah dalam menggunakan tanda baca titik dalam cerpen. Sedangkan untuk  
penggunaan Tanda Baca Koma pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palamatak yang 
berjumlah 44 siswa, 40 siswa yang salah dalam menggunakan tanda baca koma dalam cerpen 
yang dibuatnya. Sedangkan untuk  penggunaan Tanda Baca Petik pada siswa Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Palamatak yang berjumlah 44 siswa, 12 siswa yang salah dalam 
menggunakan tanda baca petik dalam cerpen. 9 siswa yang tidak bisa menempatkan Tanda 
baca seru pada kalimat yang dibuatnya dan 15 orang yang tidak bisa menempatkan tanda baca 
tanda tanya pada kalimat yang dibuatnya. 
 
Kata kunci: Penggunaan Huruf Kapital, Tanda Baca Titik, Tanda Baca koma, Tanda Baca 
Petik, Tanda Baca Seru, Tanda Baca Tanda Tanya, dan Karangan Cerpen. 
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Abstract 

The background of this research problem is still found many writing mistakes in the use of 
capital letters and punctuation (EYD), especially in the formal (school), where students are 
still not able to use capital letters and punctuation in the story. The purpose of this study was 
to analyze the use of capital letters and punctuation marks (period, comma , quotation marks , 
exclamation points and question marks ) in a short story class X High School State 1 
Palmatak. Object of this study was of short stories written by students , whereas the method 
used is descriptive research . While the research techniques that researchers use a qualitative 
technique. So the research that the researcher can conclude is to use a capital letter at the State 
High School students 1 Palmatak totaling 44 students , all of them wrong in using capital 
letters , in accordance with the guidelines EYD book . Examined as a whole of the first student 
essay to finish . As for the use of the students Punctuation Point State High School 1 
Palamatak totaling 44 students , 28 students who incorrectly use punctuation point in the story 
. As for the use of Punctuation Commas in Public High School students 1 Palamatak totaling 
44 students , 40 students who incorrectly use punctuation commas in a short story he made. As 
for the use of Punctuation Pick on Public High School students 1 Palamatak totaling 44 
students , 12 students who incorrectly use punctuation quotation in the story . 9 students who 
can not put the exclamation mark on the sentence read he made and 15 people who can not put 
a punctuation mark on the sentence he made. 

Keywords : Capitalization, Punctuation marks, and Writing Short Story . 
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1. pendahuluan 

Menulis harus dikembangkan secara dini mulai dari pendidikan dasar sampai 
perguruan tinggi. Hal tersebut sangatlah penting sebagai modal awal dari pembelajaran 
berikutnya. Baik itu menulis karangan ilmiah maupun sastra. Menulis merupakan hal yang 
sangat menyenangkan apabila dilakukan dengan iklas dan sungguh-sungguh, dan ada juga 
siswa yang tidak suka dalam menulis  bahkan menganggap menulis itu sebagai beban yang 
tidak bisa dilakukan bagi sebagian siswa yang tidak menyukai tulis menulis ini. Menulis juga 
bisa disebut sebagai keterampilan berbahasa yang dipergunakan  untuk berkomunikasi secara 
tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain (Tarigan, 2008:3-4). Dengan 
menulis cerpen, siswa akan lebih kreatif dan tanggap dalam bermain serta mengembangkan 
kata demi kata, kalimat demi kalimat agar terciptanya cerpen yang enak dibaca. Dalam 
menulis cerpen kita harus memperhatikan tanda baca dan penggunaan huruf  kapital supaya 
kita bisa menghasilkan cerpen yang tidak membuat pembaca merasa bingung saat 
membacanya. Cerpen yang baik dan mudah dipahami itu tentunya ditulis dengan baik pula. 
Dalam menulis cerpen siswa terlebih dahulu harus tahu bagaimana meletakkan tanda baca dan 
pemakaian huruf  kapital. ). Cerpen (cerita pendek) adalah salah satu bentuk karya fiksi. 
Cerpen memperlihatkan sifat yang serba pendek,  baik peristiwa yang diungkapkan, isi cerita, 
jumlah pelaku dan jumlah kata yang digunakan. Perbandingan ini jika dikaitkan dengan 
bentuk prosa yang lain, misalnya novel (Tri Priyatni, 2010:126). Berdasarkan apa yang 
peneliti paparkan, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut yaitu tentang, Analisis Kesalahan 
Penggunaan Huruf Kapital dan Tanda Baca Dalam  Cerpen Siswa Kelas X Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Palmatak Tahun Pelajaran 2012/ 2013.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membeberkan masalah dalam menulis 
cerpen dengan memperhatikan tanda baca dan huruf  kapital, yaitu, Masih rendahnya minat 
siswa dalam menulis cerpen pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak, 
Masih rendahnya minat siswa dalam menulis cerpen yang baik dan mudah dipahami dengan 
menggunakan huruf kapital  dan tanda baca (tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda petik, 
tanda seru), Cerpen sebagai sarana untuk mencurahkan apa yang sedang dipikirkan ataupun 
tentang kehidupan pribadi sendiri, Cerpen ditulis dengan menggunakan pilihan kata (diksi) 
yang tepat, yang sesuai dan mudah dipahami oleh khalayak ramai. Pembatasan masalah pada 
penelitian ini hanya dibatasi pada, analisis menulis cerpen dengan menggunakan huruf kapital 
sesuai dengan aturannya siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak, analisis 
menulis cerpen dengan menggunakan tanda baca (tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda 
petik, dan tanda seru) sesuai dengan aturannya siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 
1 Palmatak. Rumusan masalah tersebut ialah Bagaimanakah penggunaan huruf kapital dalam 
cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak?, Bagaimanakah 
penggunaan tanda koma dalam cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Palmatak?, Bagaimanakah penggunaan tanda titik dalam cerpen siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Palmatak?, Bagaimanakah penggunaan tanda tanya dalam cerpen 
siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak?, Bagaimanakah penggunaan tanda 
petik dalam cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak?, Bagaimanakah 
penggunaan tanda seru dalam cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Palmatak?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pemakaian huruf kapital 
dan tanda baca ( tanda titik, tanda koma, tanda petik, tanda seru dan tanda tanya ) dalam 
cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak, untuk mengetahui jumlah 
kesalahan pemakaian tanda baca tanda titik dalam cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah 
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Atas Negeri 1 Palmatak, untuk mengetahui jumlah kesalahan pemakaian tanda baca tanda 
koma dalam cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak, untuk 
mengetahui jumlah kesalahan pemakaian tanda baca tanda petik dalam cerpen siswa kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak, untuk mengetahui jumlah kesalahan pemakaian 
tanda baca tanda seru dalam cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak, 
untuk mengetahui jumlah kesalahan  pemakaian tanda baca tanda tanya dalam cerpen siswa 
kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak. Sedangkan manfaat penelitian adalah 
dapat menambah perkembangan keilmuan khususnya dalam keilmuan menulis cerpen dan 
Bermanfaat untuk meningkatkan siswa dalam menulis cerpen yang baik dan mudah dipahami. 
Peneliti manyajikan tiga kajian penelitian yang relevan, yang ketiga penelitian tersebut 
menyebutkan kurangnya penguasaan dalam penggunaan EYD yaitu, Urai Uciana (2012) 
dengan judul, Analisis Penggunaan Huruf Kapital dan Tanda Baca Titik Pada Karangan 
Deskripsi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Tanjungpinang, Yulia 
Supaiti (2012) dengan judul, Analisis Pemakaian Huruf Kapital Pada Surat Dinas Sekolah 
Menengah Pertama IT Al-Madinah Tanjungpinang, Nurfaizah (2012) dengan judul, Analisis 
Pemakaian Huruf Kapital Dalam Karangan Narasi Siswa Kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 3 Tanjungpinang. 

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 SMA Negeri 1 Palmatak Tahun Pelajaran 2012-2013. Jumlah siswa ialah 112 orang yang 
terdiri dari 3 kelas. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 
populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2012: 620). 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 metode deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data  berupa tes menulis cerpen. Analisis data yaitu, memberikan 
tes menulis cerpen berdasarkan huruf kapital dan tanda baca, setelah itu peneliti membaca 
seluruh isi cerpen siswa yang dijadikan objek dalam penelitian. Kemudian cerpen yang dibuat 
siswa tersebut dapat peneliti analisis berdasarkan huruf kapital dan tanda baca. Hasil dari 
analisis tersebut dapat dihitung sesuai tingkat kesalahan dengan berpedoman pada EYD. 
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

                  Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital  

            hasil penelitian yang peneliti peroleh berdasarkan dengan penggunaan huruf kapital 

dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

TABEL 8 

KESALAHAN PENGGUNAAN HURUF KAPITAL 

No Nama Teks Cerpen 

1 Anisah Oktarina Pada hari sabtu, aku dan teman-teman pergi ke Tarempa. Disana kami 
berjalan-jalan hingga sore, dan malamnya kami semua di undang ke 
acara ulang tahun salah satu teman ku di tarempa. Hari minggu aku dan 
teman-teman pergi ke salah stu objek wisata di kabupaten anambas yaitu 
Air Terjun Temurun, dari tarempa kami menggukan pompong untuk ke 
Temurun. Selama perjalanan kami melihat Pemandangan yg indah. 
Gunung-Gunung yg masih segar. Setelah tiba di Pelabuhan temurun, 
kami berjalan menuju ke Air terjun. Diperjalanan kami melihat 
lingkungan yg lumayan bersih, walau pun disekitar nya masih ada sedikit 
sampah. Tiba di tempat tujuan, kami berfoto-foto untuk kenang-
kenangan. Setelah itu kami duduk mengobrol sambil makan-makanan yg 
kami bawa dari rumah. Sekitar pukul 01.30 kami pulang ke tarempa. 

 

Analisis Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital 

Nama    : Anisah Oktarina  

 Tema Cerpen : Pengalaman Hidup 

Penulisan kalimat yang salah: 

1. Pada hari sabtu, aku dan teman-teman pergi ke Tarempa. 
2. Kami semua di undang ke acara ulang tahun salah satu teman ku di tarempa. 
3. Hari minggu aku dan teman-teman pergi ke salah stu objek wisata di kabupaten 

anambas yaitu Air Terjun 
4. Dari tarempa kami menggukan pompong untuk ke Temurun. 
5. Selama perjalanan kami melihat Pemandangan yg indah. 
6. Gunung-Gunung yg masih segar. 
7. Setelah tiba di Pelabuhan temurun, kami berjalan menuju ke Air terjun. 
8. Sekitar pukul 01.30 kami pulang ke tarempa. 
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Kalimat pertama 

Pada hari sabtu, aku dan teman-teman pergi ke Tarempa. 

        Kalimat pertama ini salah dalam penggunaan Huruf Kapital, karena tidak sesuai dengan 
penggunaan EYD, pada keterangan waktu awal kalimatnya tidak menggunakan huruf kapital, 
seharusnya menggunakan huruf kapital. Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

1. Pada hari Sabtu, aku dan teman-teman pergi ke Tarempa. 

Kalimat kedua 

Kami semua di undang ke acara ulang tahun salah satu teman ku di tarempa. 

          Kalimat kedua ini salah dalam penggunaan Huruf Kapital, karena tidak sesuai dengan 
penggunaan EYD, pada keterangan tempat awal kalimtnya tidak menggunakan huruf kapital, 
seharusnya menggunakan huruf kapital. Kalimat yang benar adalah: 

2. Kami semua diundang keacara ulang tahun salah satu temanku di Tarempa. 

Kalimat ketiga 

Hari minggu aku dan teman-teman pergi ke salah stu objek wisata di kabupaten anambas 
yaitu Air Terjun temurun. 

        Kalimat ketiga ini salah dalam penggunaan huruf kapital, karena tidak sesuai dengan 
EYD, dan pada penulisan keterangan tempat siswa tidak menggunakan huruf kapital pada 
awal kalimat, seharusnya siswa menggunakan huruf kapital, dan keterangan waktu juga 
seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Kalimat yang benar adalah: 

3. Hari Minggu aku dan teman-teman pergi ke salah satu objek wisata di Kabupaten 
Anambas yaitu Air Terjun Temurun. 

Kalimat keempat 

dari tarempa kami menggukan pompong untuk ke Temurun. 

      Kalimat keempat ini salah dalam penggunaan huruf kapital, karena tidak sesuai dengan 
EYD,  dan pada penulisan keterangan tempat siswa tidak menggunakan huruf kapital pada 
awal kalimat, seharusnya siswa menggunakan huruf kapital. Kalimat yang benar adalah: 

4. Dari Tarempa kami menggunakan pompong untuk ke Temurun. 

Kalimat kelima 

Selama perjalanan kami melihat Pemandangan yg indah. 

    Kalimat kelima ini salah dalm penggunaan huruf kapital, karena tidak sesuai dengan EYD, 
Kata tersebut ditulis dengan huruf kecil, tapi siswa menulis dengan huruf kapital, seharusnya 
kalimat yang benar adalah: 

5. Selama perjalanan kami melihat pemandangan yang indah. 

 



7 
 

Kalimat keenam 

Gunung-Gunung yg masih segar. 

    Kalimat keenam ini salah dalam penggunaan huruf kapital, karena tidak sesuai dengan 
ketentuan EYD,  karena untuk kata ulang tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kalimat 
yang benarnya adalah: 

6. Gunung-gunung yang masih segar. 

Kalimat ketujuh 

Setelah tiba di Pelabuhan temurun, kami berjalan menuju ke Air terjun. 

      Kalimat ketujuh ini salah dalam pnggunaan huruf kapital, karena tidak sesuai dengan 
ketentuan EYD, kalimat tersebut yang seharusnya tidak menggunakan huruf kapital siswa 
menulis dengan huruf kapital, dan pada keterangan tempat siswa tidak menggunakan huruf 
kapital pada awal kalimat. Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

7. Setelah tiba dipelabuhan Temurun, kami berjalan menuju ke Air Terjun. 

Kalimat kedelapan 

Sekitar pukul 01.30 kami pulang ke tarempa. 

     Kalimat yang kedelapan ini salah dalam menggunakan huruf kapital, karena tidak sesuai 
dengan ketetuan EYD,  dan pada keterangan tempat siswa tidak menggunakan huruf kapital 
pada awal kalimat. Kalimat yang benar adalah: 

8. Sekitar pukul 01.30 kami pulang ke Tarempa. 
 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

       Dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan Huruf Kapital dan Tanda Baca  pada siswa 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 Palmatak khususnya di kelas X A,  kelas X B, 
dan XC, dengan jumlah siswa yang di ambil  44 orang. Setelah data dianalisis, maka dapat 
disimpulkan bahwa, Pemakaian huruf kapital dikategorikan masih kurang, terbukti masih 
banyak siswa yang tidak tepat dalam menempatkan huruf kapital, sedangkan 40 siswa yang 
salah dalam  penggunaan tanda baca titik, 28 siswa yang salah dalam penggunaan tanda baca 
koma, sedangkan 12 siswa yang salah dalam penggunaan tanda baca petik, 9 diantaranya salah 
dalam penggunaan tanda baca seru, dan 15 siswa yang salah dalam penggunaan tanda baca 
tanda tanya. 

Adapun rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan yaitu, guru bidang studi bahasa 
Indonesia agar lebih memperhatikan cara penulisan huruf kapital dan tanda baca serta 
memperbanyak latihan menulis karangan agar siswa benar-benar memahami penulisan sesuai 
EYD. Bagi siswa agar lebih sering berlatih menulis agar lebih menguasai EYD dalam hal ini 
penggunaan huruf kapital dan tanda baca. 
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