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ABSTRAK 

Penggunaan huruf capital dan tanda baca yang tidak tepat masih banyak dijumpai dalam media 

cetak, khususnya surat kabar. Tulisan dalam surat kabar dibca oleh berjuta-juta orang. Oleh 

sebab itu bahasa yang digunakan dalam surat kabar atau Koran hendaklah bahasa yang baik, 

teratur dan pemakaian tanda baca jelas serta tidak membingungkan. Pemakaian tanda baca koran 

yang tidak tepa tdapat mempengaruhi bahasa seorang pembaca yang kurang menguasai bahasa 

karena ada kemungkinan pembaca meniru tulisan yang salah itu. 

Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan diterapkan dalam berbagai wacana tulis termasuk 

dalam berita pada kolom tajuk. Ejaan meliputi penggunaan kata, pemakaian huruf dan tand 

abaca. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis penggunaan yang meliputi huruf 

kapital, tanda titik, tanda koma dan tanda petik yang terdapat pada kolom tajuk surat kabar 

Haluan Kepri edisi maret 2014. 

Tujuan penenlitian ini adalah untuk mengtahui penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang 

terdapat pada kolom tajuk surat kabar Haluan Kepri edisi maret 2014. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik penenlitian berupa dokumentasi. 

Objeknya adalah berita dalam kolom tajuk surat kabar Haluan Kepri edisi maret 2014. 

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan penggunaan yang tidak sesuai dalam Kolom Tajuk 

Surat Kabar Edisi Maret 2014 berupa 36 penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai. 

Penggunaan tanda titik yang tidak sesuai sebanyak 3 penggunaan. Penggunaan tanda koma yang 

tidak sesuai sebanyak 36 penggunaan. 

Kata Kunci: Analisis, Ejaan, Berita 

 

 



ABSTRACT 

The use of capital letters and proper punctuation is often found in the print media, especially 

newspapers. Writing in a newspaper read by millions of people. Therefore, the language used in 

the newspaper or newspapers either let language, regular, or at least use punctuation clear and 

unambiguous. The use of punctuation newspaper improper language can influence a reader who 

did not master the language since she might imitate the wrong article. One mistake that is often 

found in newspapers, magazines and many other writings that made the mistake is the use of 

capital letters and punctuation. 

Use of Enhanced Spelling implemented in a variety of written discourse , including in the news 

in the column headers . Spelling includes the use of words, the use of letters and tand abaca. 

Formulation of the problem in this study is an analysis that includes the use of capital letters, a 

dot , comma and quotation marks were found on the bow of the newspaper editorial columns 

Haluan Kepri edition March 2014. 

Purpose is to analyze the use of capital letters and punctuation kpaital contained in the editorial 

columns of Haluan Kepri edition March 2014. Research uses descriptive qualitative method with 

techniques penenlitian form of documentation . The object is the headline news in the newspaper 

column Haluan Kepri edition March 2014. 

The results of this study were found to use that does not fit in the column header Newspaper 

Issue 36 March 2014 in the form of the use of capital letters is not appropriate . The use of a dot 

that does not conform as much as 3 uses . The use of a comma is not appropriate as much as 36 

uses . 

Keywords: Analysis, Spelling, News 

 

1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah 

Sewaktu peneliti magang di salah satu kantor surat kabar ternama di Tanjungpinang, 

peneliti banyak menemukan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tidak tepat. 

Hal tersebut mencerminkan bahwa para wartawan yang membuat tulisan tersebut kurang 



memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar. Penggunaan huruf kapital dan tanda 

baca yang banyak kita lakukan dalam menuliskan bahasa kita, memang merupakan 

kesalahan umum yang banyak terjadi, dan banyak atau pernah dilakukan oleh siapa saja 

diantara kita. Namun, kalau kita mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa 

nasional dan bahasa negara, kita harus berusaha menggunakannya sebaik mungkin. 

b. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan batasan masalah yang telah dikemukakan, masalah pokok yang akan 

dijawab dalam penelitian  ini:                              

1. Apa saja penggunaan huruf kapital yang tidak tepat dalam kolom tajuk surat kabar   

Haluan Kepri  edisi maret 2014?                     

2. Apa saja penggunaan tanda baca yang tidak tepat dalam kolom tajuk surat kabar Haluan 

Kepri edisi maret 2014? 

c. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang terdapat dalam berita tajuk 

surat kabar Haluan Kepri edisi Maret 2014. 

2. Metode dan Teknik Penelitian 

a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif  kualitatif. 

Metode kualitatif  yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan data apa 

adanya dan tidak menggunakan angka-angka. Sedangkan analisis isi yaitu digunakan 

untuk menganalis. 

b. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Peneliti mengumpulkan 

surat kabar edisi Maret 2014. Pemerolehan ini dilakukan dengan membaca, mengamati 

dan menganalisis isi berita pada kolom tajuk. 

c. Teknik Penggumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. 

Pengumpulan data berupa teknik dokumentasi menyelidiki benda-benda tertulis seperti 



buku-buku, media massa cetak, dokumen, peraturan-peraturan, karangan, dan 

sebagainya. 

d. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, teknik analisis ini adalah sejenis 

penelitian deskriptif yang berusaha memperoleh data dari catatan, dokumen, buku 

teks, dan sebagainya. Teknik analisis isi (content analysis) digunakan untuk meneliti 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis 

atau tercetak. Analisis isi digunakan pada penelitian kualitatif. 

e. Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun tempat penelitian ini dilakukan ditempat penulis tinggal, yaitu di kota 

Tanjungpinang. Waktu dilakukan penelitian ini yaitu bulan Maret 2014. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada kolom tajuk surat kabar haluan kepri 

edisi maret 2014 sebanyak 36. Penggunaan huruf kapital yang seharusnya dipakai 

sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat selalu saja ditemukan tidak tepat 

penggunaannya. 

2. Penggunaan tanda titik ( . ) yang tidak tepat ditemui hanya 3. Penggunaan tanda titik 

ini ditemui pada unsur singkatan nama gelar, pangkat dan sapaan yang seharusnya di 

letakkan tanda titik tetapi tidak dibuat dalam penepatan tersebut. 

3. Penggunaan tanda koma ( , ) juga yang paling banyak ditemukan, yaitu sebanyak 36. 

Penggunaan tanda tersebut banyak ditemukan tidak pada penempatanya pada saat 

menggunakan kata hubung, seharusnya pada saat menggunakan kata hubung koma 

dihilangkan. Kemudian, kalimat yang bukan menunjukan perincian atau suatu 

bilangan sering juga digunakan tanda koma, sehingga membuat para pembaca 

beritajadi kurang paham. 

4. Penggunaan tanda petik ( “…” ) pada kolom tajuk surat kabar haluan kepri edisi 

maret 2014 telah menggunakan tanda petik ( “…” ) Ejaan Yang Disempurnakan ( 

EYD ) dengan baik dan benar. 



5. Simpulan 

Dari keseluruhan penggunaan huruf kapital dan tanda baca (titik,koma dan petik) 

yang diteliti pada surat kabar haluan kepri edisi maret 2014 terdapat 721 penggunaan 

huruf kapital, yang tidak tepat terdapat 36 penggunaan. Tanda titik terdapat 721 

penggunaan, yang tidak tepat terdapat 3 penggunaan. Tanda koma terdapat 994 

penggunaan, yang tidak tepat terdapat 36 penggunaan. Tanda petik terdapat 14 

penggunaan dan tidak ada penggunaannya yang tidak tepat. 
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