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ABSTRAK 

Yuyun Sutia Siti Ningsih. 2014. Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca dalam 
Karangan Narasi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 
Tanjungpinang Barat Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Tanjungpinang: Jurusan 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I: Mini Andriani, S.Pd., M. Hum.,  
Pembimbing II: Hj. Dewi Murni M. Hum. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan penggunaan tanda baca 
dalam karangan Narasi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 
Tanjungpinang Barat Tahun Pelajaran 2013/2014. Siswa melakukan kesalahan dalam 
menerapkan tanda baca pada tulisan, kurangnya pembelajaran Ejaan Yang Disempurnakan 
secara spesifik di sekolah serta  kurangnya motifasi siswa untuk belajar mengenai bahasa 
Indonesia. Suatu karangan yang baik tidak lepas dari tanda baca yang digunakan pengarang 
dalam menyampaikan narasinya. Adanya tanda baca akan membantu pembaca memahami 
sebuah tulisan dengan tepat. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang Barat Tahun 
Pelajaran 2013/2014, yang terdiri dari 5 kelas dengan jumlah 191 siswa. Sampel penelitian ini 
adalah 25% dari jumlah populasi sejumlah 46 siswa. Pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik tes. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 
data dengan tabulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesalahan penggunaan tanda baca titik dalam 
karangan narasi siswa kelas VIII sebanyak 235 kesalahan. 2) Kesalahan penggunaan tanda 
baca koma sebanyak 107 kesalahan. 3) Kesalahan penggunaan tanda baca tanya sebanyak 9 
kesalahan. 4) Kesalahan penggunaan tanda baca seru sebanyak 11 kesalahan. Simpulan 
penelitian ini adalah kesalahan penggunaan tanda baca titik (.) pada karangan narasi siswa  
terjadi pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan serta pada judul, Kesalahan 
penggunaan tanda baca koma (,)  terjadi pada unsur-unsur dalam suatu perincian, pemisahan 
suatu kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului kata seperti 
tetapi, terjadi untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat yang anak kalimatnya 
mengiringi induk kalimat, terjadi pada ungkapan penghubung antar kalimat yaitu oleh karena 
itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu dan akan tetapi., terjadi pada pemisahan kata seperti o, ya, 
wah, kasihan dari kata lain yang terdapat dalam kalimat, terjadi pada nama tempat dan 
wilayah yang ditulis secara berurutan, Kesalahan penggunaan tanda baca seru (!)  terjadi pada 
kalimat yang berbentuk seruan atau perintah, Kesalahan penggunaan tanda baca tanya (?)  
terdapat pada akhir  kalimat yang berbentuk pertanyaan.   
 

 

 



ABSTRACT 
 
Yuyun Sutia Siti Ning. , 2014. Analysis Using Punctuation Errors in Writing Narrative Eighth 

Grade Students Junior High School 8 West Tanjungpinang academic year 
2013/2014. Thesis. Tanjungpinang: Education Department of Indonesian Language 
and Literature, Faculty of Teacher Training and Education, Raja Ali Haji Maritime 
University. Supervisor I: Mini Andriani, S.Pd., M.Hum., Supervisor II: Hj. Dewi 
Murni M. Hum. 
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The purpose of this study was to determine the use of punctuation errors in the essay 
Narrative Eighth Grade Students Junior High School 8 West Tanjungpinang academic year 
2013/2014. Students made a mistake in applying punctuation on writing, lack Spelling 
Enhanced learning specifically in schools and the lack of motivation of students to learn about 
Indonesian. A good essay can not be separated from the punctuation used in conveying the 
author's narrative. The existence of punctuation would help readers understand a writing 
appropriately. 

This research uses descriptive qualitative method. The study population was all 
students in class VIII Junior High School 8 West Tanjungpinang academic year 2013/2014, 
which consists of 5 classes with a number of 191 students. The sample was 25% of the total 
population of 46 students. The data collection technique used is the test. Once the data is 
collected, then analyzed using data analysis with tabulation. 

The results showed that 1) Errors punctuation point in the narrative essay eighth grade 
students as much as 235 errors. 2) Errors of punctuation comma usage as much as 107 errors. 
3) Any misuse of punctuation question as much as 9 errors. 4) Any misuse of punctuation 
exclamation as many as 11 errors. Conclusions This study is the use of punctuation errors dot 
(.) In the narrative essay students occurred at the end of a sentence that is not a question or 
exclamation, and the title, Mistakes use of punctuation comma (,) occurs in the elements in a 
breakdown, separation of an equivalent sentence that one of the next sentence that preceded 
similar words like but, going on to separate the clause from the main clause requires 
accompanying parent whose child sentence, phrase occurs in connective between sentences is 
therefore, so, anyway, but even so and will., separation occurs in words such as o, yes, well, 
pity from the other words contained in the sentence, occurs in place names and region are 
written in sequence, use punctuation error exclamation (!) occurs in the form of a sentence or 
command invocation, the use of Errors punctuation mark (?) there at the end of a sentence in 
the form of a question. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan  
 

Dalam keterampilan berbahasa Indonesia, ada empat komponen penting dan wajib 
dipahami. Keterampilan tersebut meliputi: keterampilan membaca, keterampilan menulis, 
keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak. Setiap keterampilan tersebut sangat 
berhubungan dengan keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam (Tarigan, 
2008:1). Komponen berbahasa yang salah satunya adalah keterampilan menulis sangat 
penting apabila diajarkan sejak dini. Hal ini sangat berfungsi untuk melatih siswa dalam 
mengemukakan buah pikirannya serta menyampaikan pendapat yang diungkapkan secara 
teratur yang dapat dijadikan bekal untuk menempuh sekolah yang lebih tinggi lagi. Dalam 
mengungkapkan buah pikirannya dapat berupa kalimat-kalimat yang berupa karangan. 

Permasalahan dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi 
Bahasa Indonesia di sekolah SMP Negeri 8 Tanjungpinang Barat, telah diperoleh informasi 
bahwa masih ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca baik dalam penulisan tugas, 
penulisan karangan maupun pada saat menjawab soal isian. Suatu hal yang sering diabaikan 
dalam penulisan adalah tanda baca. Padahal, tanda baca sangat berperan penting dalam 
penulisan. Sehingga dengan adanya tanda baca, akan membantu pembaca memahami sebuah 
tulisan dengan tepat.  Seperti kita ketahui bahwa dalam penulisan suatu karangan yaitu 
karangan narasi, harus memperhatikan tanda baca agar pembaca dapat memahami secara 
benar apa yang disampaikan dalam karangan tersebut. Tanpa adanya tanda baca, dapat 
menyulitkan pembaca memahami tulisan dan bahkan mungkin dapat mengubah pengertian 
suatu kalimat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kesalahan penggunaan tanda baca 
titik (.) dalam karangan narasi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 
Tanjungpinang Barat Tahun Pelajaran 2013/2014, Untuk mengetahui kesalahan penggunaan 
tanda baca koma (,) dalam karangan narasi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 8 Tanjungpinang Barat Tahun Pelajaran 2013/2014, Untuk mengetahui kesalahan 
penggunaan tanda baca tanya (?) dalam karangan narasi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 8 Tanjungpinang Barat Tahun Pelajaran 2013/2014, Untuk mengetahui 
kesalahan penggunaan tanda baca seru (!) dalam karangan narasi siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang Barat Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 
2. Metode Penelitian 

Tempat Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 
Tanjungpinang Barat, yang dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2013/2014, yang 
dimulai dari bulan Agustus sampai dengan  bulan Januari. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang Barat 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Populasi yang tersebar 5 kelas yaitu kelas VIIIA, VIIIB, VIIIC, 
VIIID, dan VIIIE. Sampel penelitian ini adalah penggunaan tanda baca yang terdapat dalam 
karangan narasi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang Barat. 
Dalam menganalisis karangan yang telah dibuat oleh siswa maka peneliti menggunakan 
metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian  yang bersifat menggambarkan kenyataan 
atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah Teknik kepu stakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dengan 
cara mempelajari, mengkaji, dan meneliti buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah 
yang sedang diteliti. Teknik tes, untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau 
prestasi. (Arikunto, 2010:193). Untuk mendapatkan data, peneliti memberi tes kepada siswa 
untuk menulis karangan narasi. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan 
tanda baca apa sajakah yang terdapat pada karangan narasi siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang Barat. Adapun langkah-langkah yang digunakan 
dalam pelaksanaan tes adalah : Buatlah karangan dengan tema “ Liburan “., Menentukan 



waktu untuk membuat karangan yaitu 80 menit., Menentukan aspek yang dinilai, yaitu 
penggunaan tanda baca titik, koma, tanya, dan seru. 

Teknik analisa data yang digunakan adalah: (1) Persiapan, kegiatan dalam langkah 
persiapan ini antara lain : Mengecek kelengkapan sampel, Memberi tugas mengarang narasi 
dengan tema yang telah ditentukan, Membaca seluruh karangan narasi yang dijadikan objek 
penelitian, Menganalisis tanda baca seperti tanda titik (.)  tanda koma (,), tanda seru (!), dan 
tanda tanya (?) pada karangan narasi yang akan di teliti. (2) Tabulasi, Tabulasi adalah 
penyusunan menurut lajur yang telah tersedia. Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar 
untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010: 1374). 
Menurut Arikunto. (2002 : 209-210). Kegiatan dalam langkah tabulasi ini antara lain: 
Mentabulasi jenis kesalahan siswa dengan kategori kesalahan, Mencatat penggunaan tanda 
baca yang salah dalam kalimat. (3) Penerapan, membuktikan kesalahan yang telah 
diidentifikasi dengan padanan kalimat yang benar, menyimpulkan hasil analisis dari data 
kesalahan yang telah diidentifikasi. 

 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Melalui berbagai tahap dan proses penelitian akhirnya peneliti dapat memperoleh hasil 
penelitian yang akurat, dimana kesalahan penggunaan tanda baca titik (.) pada karangan 
narasi siswa sebanyak 230, yang terjadi pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau 
seruan serta pada judul. Kesalahan penggunaan tanda baca koma (,) pada karangan narasi 
siswa sebanyak 107, yang terjadi pada unsur-unsur dalam suatu perincian, pemisahan suatu 
kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului kata seperti tetapi, 
terjadi untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat yang anak kalimatnya mengiringi 
induk kalimat, terjadi pada ungkapan penghubung antar kalimat yaitu oleh karena itu, jadi, 
lagi pula, meskipun begitu dan akan tetapi, terjadi pada pemisahan kata seperti o, ya, wah, 
kasihan dari kata lain yang terdapat dalam kalimat, terjadi pada nama tempat dan wilayah 
yang ditulis secara berurutan. Kesalahan penggunaan tanda baca seru (!) pada karangan narasi 
siswa sebanyak 11 kesalahan, yang terjadi pada kalimat yang berbentuk seruan atau perintah. 
Kesalahan penggunaan tanda baca tanya (?) pada karangan narasi siswa sebanyak 9 kesalahan 
yang terdapat pada akhir  kalimat yang berbentuk pertanyaan.  

 
4. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 46 karangan 
narasi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang Barat Tahun 
Pelajaran 2013/2014, terdapat 4 kesalahan penggunaan tanda baca yaitu tanda baca titik, tanda 
baca koma, tanda baca tanya dan tanda baca seru dengan total keseluruhan kesalahan 362 
kesalahan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran 
yaitu pertama siswa lebih banyak latihan menulis dan mempelajari tentang penggunaan tanda 
baca dengan baik dan benar agar siswa lebih mengetahui tanda baca serta penggunaannya. 
Kedua agar para pendidik lebih sering memberikan pemahaman dalam penggunaan tanda 
baca yang  baik dan benar sebagai motivasi kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 
Sehingga dalam penerapan ejaan tanda baca sesuai dengan ketentuan menurut Ejaan Yang 
Disempurnakandan ketiga disarankan kepada peneliti lain agar meneliti kesalahan tulisan 
dalam bentuk kalimat dan huruf kapital pada sebuah karangan, karena penelitian ini terbatas 
pada kesalahan penggunaan tanda baca dalam karanngan narasi. 
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