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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kesalahan 

penggunaan tanda baca dalam karangan narasi siswa kelas  X SMA Maitreyawira 

Tanjungpinang. Penelitian ini meneliti seluruh populasi. Oleh karena itu, 

penelitian ini disebut penelitian total sampling. Populasi dari penelitian ini adalah 

siswa kelas  X SMA Maitreyawira Tanjungpinang yang berjumlah 28 siswa. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Selanjutnya, pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknis tes. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis data dengan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 1) Kesalahan penggunaan tanda titik (.) dalam karangan narasi siswa 

sebanyak 73 kesalahan. 2) Kesalahan penggunaan tanda koma(,) dalam karangan 

narasi siswa sebanyak 40 kesalahan. 3) Kesalahan penggunaan tanda Tanya(?) 

dalam karangan narasi siswa sebanyak 23 kesalahan.4) Kesalahan penggunaan 

tanda seru(!) dalam karangan narasi siswa sebanyak 13 kesalahan. 5) Kesalahan 

penggunaan tanda petik dua(“...”) dalam karangan narasi siswa sebanyak 28 

kesalahan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada pembaca dan guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, dapat lebih sering memberikan pemahaman 

penggunakan tanda baca, khususnya pada penggunaan tanda koma dan tanda titik, 

agar siswa lebih terampil dalam menulis dan dapat memahami penggunaan tanda 

baca secara baik.Disarankan pembaca dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat menulis.  
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Abstrac  

This research was purposed to know about the describe of error analysis in 

using pantuation on tenth grade student of SMA Maitreyawira  at 2013/2014 

Tanjungpinang. The number of students was 28 students. The method of this 

research was used qualitatif descriptive method. The writer using test to gathering 

data collect the data was used the test technique. After the data has collected, then 

using analysis data with tabulation. The result of research has showed that :1) The 

error in using full stop (.) in narrative text from students has total 73 errors.  2) 

The error in using comma (,) in narrative text from students has total 40 errors. 3) 

The error in using the question mark (?) in narrative text from students has total 

23 errors. 5) The error in using the shoul mark (!) in narrative text from students 

has total 13  errors. 5) The error in using the double quotation (“...”) in narrative 

text from students has total 28 errors. This research was hoped to reader and 

lecturer in subject especially Indonesian Language subject, has connectedj with 

skill in writing, in other ways giving understanding in using pantuation, especially 

in using comma, and full stop, and giving more skill to student in writing and they 

understand using pantuation perfectly. Suggestion to the reader and lecturer of 

subject that has given motivation for our students in other more active in writing. 
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1. Pendahuluan 

 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:43) analisis kesalahan adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang tidak benar atau tidak betul. 

Berdasarkan hasil  pengamatan  peneliti pada saat praktik mengajar di kelas X 

SMA Maitreyawira banyak ditemukan kesalahan dalam menggunaan tanda baca. 



 
 

Contoh kesalahanya “sudah kubilang pergi sana.” Harusnya tanda baca yang di 

gunakan adalah tanda seru (!) tetapi siswa tersebut menggunakan tanda baca titik 

(.). Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian penggunaan tanda baca. 

Untuk mengetahui kesalahan penggunaan tanda baca dalam karangan narasi siswa 

kelas X SMA Maitreyawira. 

 

2. Metode Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Maitreyawira Tanjungpinang Tahun 

Ajaran 2013/2014, dan tempat kediaman peneliti yang beralamat di Perum. Bukit 

Galang Permai Blok D2 No 07, perpustakaan daerah yang berada di Kota 

Tanjungpinang dan perpustakaan FKIP UMRAH Tanjungpinang. Waktu 

penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2014. Dengan jumlah populasi 

sebanyak 28 siswa. Teknik penentuan sampel yang peneliti gunakan adalah 

sampling jenuh. Sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 

di mana semua anggota populasi di jadikan sampel. (Sugiono, 2009:81) 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Arikunto 

(2010:3), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian oleh karena itu metode yang 

digunakan dalam penelitisan ini adalah metode deskriptif. Oleh karena itu metode 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif. Metode ini 

menggunakan langkah-langkah pengumpulan, analisis data, membuat kesimpulan, 

dan laporan dengan tujuan utama membuat penggambaran tentang keadaan secara 

objektif. 

 

 



 
 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

No Jenis Kesalahan Kesalahan Analisis 

(Seharusnya) 

1 Tanda baca titik  

 

Pengalaman ke Batam. 

( judul) 

 

Pengalaman ke Batam 

 ( judul) 

 

2 Tanda baca koma Saya berkata kepada 

teman saya  “ yang jadi 

edward ganteng ya?” 

 

Saya berkata kepada teman 

saya,  “ yang jadi Edward 

ganteng ya?” 

 

3 Tanda baca tanya apakah kamu sudah 

punya pacar 

 

Apakah kamu sudah punya 

pacar? 

 

4 Tanda baca seru ikannya di goreng aja 

 

ikannya di goreng aja! 

 

5 Tanda baca petik dua Baju Hitam bilang 

kalian ingin ke rumah 

sakit? 

 

Baju Hitam bilang, “kalian 

ingin ke rumah sakit?” 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesalahan penggunaan tanda titik 

dalam karangan narasi siswa sebanyak 73 kesalahan. 2) Kesalahan penggunaan 

tanda koma dalam karangan narasi siswa sebanyak 40 kesalahan. 3) Kesalahan 

penggunaan tanda tanya dalam karangan narasi siswa sebanyak 23 kesalahan. 4) 



 
 

Kesalahan penggunaan tanda seru dalam karangan narasi siswa sebanyak 13 

kesalahan. 5) kesalahan penggunaan tanda baca petik dua dalam karangan narasi 

siswa sebanyak 28 kesalahan. 

Daftar Pustaka 

Akhadiah, Arsjad, dkk. 2003. Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Erlangga 

Arifin, E. Zaenal. and Tasai,  Amran. 2009. Cermat Berbahasa Indonesia. Jakarta: 

Akademika Pressindo 

Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta 

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan. Yogyakarta : Indonesiatera 

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi 

Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka 

Ernawati, Marlisa. 2012. Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca pada 

Karangan Tugas Siswa Kelas XI Keungan Sekolah Menengah Kejuruan 

Indraskati Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi. Tanjungpinang: 

UMRAH. 

Finoza, Lamuddin. 2010. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Diksi Insan 

Mulia 

Nuzuli, Dian. 2010. Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca dalam Berita 

Sumatra Ekspres Terbitan 27 Sampai 30 Oktober 2010. Skripsi. Medan: 

UNIMED.(tidak di terbitkan) 

Keraf, Gorys. 2007. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

Muslich, Masnur. 2010. Fonologi Bahasa Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara 

Mashuri. 2013. Analisis Kesalahan  Tanda Baca pada Karangan Narasi 

Mahasiswa FKIP UMRAH Tahun Akademik 2012/2013. Skripsi. 

Tanjungpinang: UMRAH.  

Semi, M. Atar. 2007.  Dasar-dasar Keterampilan Menulis. Bandung: Angkasa 

Tarigan, H.G. (2008). Menyimak Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa Bandung 

Waridah, Ernawati. 2008. Ejaan Yang Disempurnakan dan Seputar Kebahasa-

Indonesiaan. Jakarta : Kawah Media 


