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ABSTRAK 

  
Kata Kunci: Analisis. Huruf Kapital dan Kata Depan. Karangan Deskripsi. 

Aspek kemahiran berbahasa meliputi kemahiran menyimak, berbicara, 
membaca dan menulis. Untuk aspek menulis, masih banyak terdapat kesalahan 
ejaan dalam menulis tugas yang diberikan oleh guru. Siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Bintan masih kurang paham dalam penggunaan huruf 
kapital dan kata depan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
Bagaimanakah kesalahan penggunaan huruf kapital dan kata depan pada karangan 
deskripsi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan dan Berapa 
persenkah jumlah kesalahan penggunaan huruf kapital dan kata depan pada 
karangan deskripsi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan untuk mengetahui jumlah 
persentase kesalahan penggunaan huruf kapital dan kata depan pada karangan 
deskripsi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan dan untuk 
mengetahui jumlah persentase kesalahan penggunaan huruf kapital dan kata depan. 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 
Negeri 2 Bintan Tahun Ajaran 2013-2014 yang terdiri dari lima kelas dengan 
jumlah siswa 166 siswa. Karena populasi lebih dari 100 siswa, maka sampel 
diambil secara acak yaitu 30% dari jumlah populasi sehingga populasi berjumlah 
50 siswa. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik tes. Tes 
berupa perintah membuat karangan deskripsi. Tes digunakan untuk mengetahui 
jumlah kesalahan penggunaan huruf kapital dan kata depan di, ke, dan dari dalam 
karangan deskripsi siswa. 

Hasil analisis kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat 160 kesalahan 
yang terdiri dari penulisan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada: (a) 
nama tempat sebanyak 78 kesalahan atau 48%; (b) nama hari/tahun sebanyak 12 
kesalahan atau 7,5%; (c) kata yang berkaitan dengan agama dan kitab suci 



 
 

sebanyak satu kesalahan atau 1%; (d) kata yang berkaitan dengan pada kata nama 
negara sebanyak satu kesalahan atau 1%; dan (e) awal kata atau kalimat sebanyak 
68 kesalahan atau 42,5%. Hasil analisis kesalahan penggunaan kata depan terdapat 
62 kesalahan yang terdiri dari dua aspek yaitu kesalahan penggunaan preposisi 
yang tidak tepat sebanyak 57 kesalahan atau 91% dan kesalahan penggunaan 
preposisi yang tidak perlu sebanyak 5  kesalahan atau 9%. 
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ABSTRACT  
 
Key word: Analisis. Capital font and Preposition. Description composition 

Adeptness aspect gets language to cover adeptness learns, speaking, read 
and writing. For aspect writes, still a lot of available spelling fault in write task that 
gave by teacher. Student class X Senior High School Country 2 Bintan stills less 
purpose deep concepts letter capitals and preposition. Problem formula in 
observational it is How gloss over capital font purpose and preposition on student 
description composition brazes x Country Senior High School 2 Bintan and gets 
what percent purpose error count letter capitals and prepositions on student 
description composition brazes x Country Senior High School 2 Bintan?. This 
research intent to describe and to know percentage amount glosses over capital font 
purpose and preposition on student description composition class X Senior High 
School Country 2 Bintan and to know percentage amount glosses over capital font 
purposes and preposition. 

Population of this research is student braze x Country Senior High School 2 
Bintan School Years 2013 2014 ones consisting of five classes by totals student 166 
students. Since population is more than 100 students, therefore sample is taken at 
random which is 30% of total population so total population 50 students. Tech that 
is utilized in data collecting is tech essay. Essay as instruction make description 
composition. Essay to be utilized to know purpose error count letters capital and 
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preposition at, to , and of  in student description composition. 
Analysis result glosses over capital font purpose be gotten 160 consisting of 

fault capital lettering is used first as font on: (a ) place name as much 78 faults or 
48%; (b ) place names as much 12 faults or 7,5%; (c ) word that get bearing with 
religion and clean book as much one fault or 1%; (d. ) word that gets bearing with 
on name word state as much one fault or 1%; and (e ) startup say or sentences as 
much 68 faults or 42,5%. Analysis result glosses over preposition purpose exist 62 
consisting of fault two aspects which is preposition purpose fault that imprecise as 
much 57 faults or 91% and purpose preposition faults that not necessarily as much 5 
faults or 9%. 
 
1. Pendahuluan 

Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA) salah 
satunya mengenai karangan. Siswa sering kali diminta untuk membuat sebuah 
karangan dari berbagai macam karangan. Karangan yang dibuat siswa sering 
kali terdapat kesalahan baik kesalahan penggunaan huruf kapital maupun 
kesalahan pada penggunaan preposisi . Hal ini dikarenakan karena siswa 
memang sedang dalam proses belajar maka kesalahan itu wajar saja terjadi. 
Namun, kesalahan tersebut tidak boleh dibiarkan melainkan harus diperbaiki 
oleh guru agar siswa mengetahui sejauh mana kemampuannya dan dapat 
mengguanakan bahasa sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Oleh sebab 
itu dalam menulis sebuah karangan harus memperhatikan kata-kata yang 
digunakan dengan benar dan tepat. Jika dilihat dari konsep makna dan 
perannya, kata-kata dibedakan atas beberapa jenis salah satunya adalah kata 
depan atau preposisi. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru bahasa Indonesia di 
sekolah itu, yaitu Bapak Kaban Tuah Fernando, bahwa siswa memang masih 
kurang paham dalam penggunaan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan 
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) khususnya dalam penulisan huruf kapital 
dan kata depan. Standar Kompetensi ‘Menulis’ dan Kompetensi Dasar 
‘Menulis Karangan Deskripsi’, hal ini akan mempermudah peneliti untuk 
mengumpulkan objek penelitian. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan 
tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kesalahan penggunaan huruf 
kapital dan kata depan dalam karangan deskripsi siswa. Untuk itu peneliti 
memilih judul Analisi Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital dan Kata Depan 



 
 

pada Karangan Deskripsi Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Bintan. 

 
 

2. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2014 sampai dengan Juni 2014. 

Tempat penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan  
jalan Raya Gesek-Kawal Km 25 Kecamatan Toapaya, Kabupaten Binta, 
Provinsi Kepulauan Riau. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 
diteliti (Arikunto, 2006:134). Apabila subjek kurang dari seratus, lebih baik 
diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. 
Selanjutnya jika jumlah subjeknya banyak dapat diambil 10% - 15% atau 
20% - 25% atau lebih tergantung pada kemampuan peneliti. Berdasarkan 
rumusan tersebut, maka peneliti menetapkan ukuran sampel sebesar 30% 
dari jumlah populasi. Adapun teknik pengambilan sampel ini dengan teknik 
acak. Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 30% x 166 = 49,8 maka 
dibulatkan menjadi 50 orang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi 
kualitatif. Metode deskripsi kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat 
menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai denga data yang diperoleh 
dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran, serta aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung (Aqib, 
2008:39-40). Dengan metode ini peneliti dapat mendeskripsikan 
kemampuan menggunakan huruf kapital dan kata depan siswa kelas X SMA 
Negeri 2 Bintan.  

 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil analisis kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat 160 

kesalahan yang terdiri dari penulisan huruf kapital dipakai sebagai huruf 
pertama pada: (a) nama tempat sebanyak 78 kesalahan atau 48%; (b) nama 
hari/tahun sebanyak 12 kesalahan atau 7,5%; (c) kata yang berkaitan dengan 
agama dan kitab suci sebanyak satu kesalahan atau 1%; (d) kata yang 
berkaitan dengan pada kata nama negara sebanyak satu kesalahan atau 1%; 
dan (e) awal kata atau kalimat sebanyak 68 kesalahan atau 42,5%. Hasil 



 
 

analisis kesalahan penggunaan kata depan terdapat 62 kesalahan yang 
terdiri dari dua aspek yaitu kesalahan penggunaan preposisi yang tidak tepat 
sebanyak 57 kesalahan atau 91% dan kesalahan penggunaan preposisi yang 
tidak perlu sebanyak 5  kesalahan atau 9%. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 
Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan, berdasarkan 50 

karangan deskripsi siswa yang diteliti, ditemukan 160 kesalahan yang 
terdiri dari penulisan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada: (a) 
nama tempat sebanyak 78 kesalahan atau 48%; (b) nama hari/tahun 
sebanyak 12 kesalahan atau 7,5%; (c) kata yang berkaitan dengan agama 
dan kitab suci sebanyak satu kesalahan atau 1%; (d) kata yang berkaitan 
dengan pada kata nama negara sebanyak satu kesalahan atau 1%; dan (e) 
awal kata atau kalimat sebanyak 68 kesalahan atau 42,5%. 

Siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun 
Pelajaran 2013/2014, melakukan kesalahan penggunaan kata depan dalam 
karangan deskripsi sebanyak 62 kesalahan. Kesalahan penggunaan kata 
depan dalam karangan deskripsi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 
Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014, dijumpai 2 aspek yaitu 
kesalahan penggunaan preposisi yang tidak tepat dan kesalahan penggunaan 
preposisi yang tidak perlu. 

Hasil analisis kesalahan penggunaan kata depan dapat disimpulkan 
bahwa ada 62 kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari 57 kesalahan 
penggunaan preposisi yang tidak tepat atau 91% dan 5 kesalahan 
penggunaan preposisi yang tidak perlu atau 9%. 

Berdasarkan simpulan tersebut, adapun saran dari peneliti untuk 
guru dan siswa sebagai berikut: 

1. Untuk guru, agar lebih memperhatikan hasil karya yang terindikasi 
kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dan kata depan, dan 
mengenalkan Ejaan Yang Disempurnakan kepada siswa. 

2. Untuk siswa, agar lebih memperhatikan lagi penulisan dan mampu 
membedakan fungsi penggunaan huruf kapital dan kata depan dalam 
suatu hasil karya tulis. 

3. Untuk peneliti, penelitian ini bukanlah untuk pertama kali dilakukan 
maka penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti 
selanjutnya yang berhubungan dengan analisis kesalahan huruf kapital 



 
 

dan kata depan. 
4. Penelitian yang berkaitan dengan bahasa banyak, tidak saja yang 

berkaitan dengan huruf kapital dan kata depan. Masih banyak lagi 
permasalahan yang dapat dibahas, misalnya: diksi, pemakaian tanda baca, 
penggabungan kata, pemisahan kata. Penelitian ini dapat dilakukan 
pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Bahasa Indonesia, 
Faakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
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