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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan tanda baca pada bagian 

pendahuluan surat, isi surat serta penutup surat. Sampel pada penelitian ini adalah 25 

Surat Lamaran di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif 

kualitatif yang berupa analisis data. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, kesalahan penggunaan tanda baca 

dalam surat menyurat banyak ditemukan pada bagian pendahuluan, isi, dan penutup 

surat lamaran di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, antara lain pada 

bagian pendahuluan surat, banyak ditemukan kesalahan penggunaan tanda titik (.); pada 

bagian isi surat, banyak ditemukan kesalahan penggunaan tanda koma (,), tanda titik 

dua (:), tanda garis miring (/), tanda titik koma (;), dan tanda titik (.); pada bagian 

penutup, banyak ditemukan kesalahan penggunaan tanda garis miring (/), tanda koma 

(,), dan tanda titik (.). Kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam surat lamaran 

tersebut, menunjukkan ketidak efektif dalam penerapan berbahasa, hal tersebut harus 

sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang telah diharuskan dalam penggunaan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). 

 

Kata kunci: Tanda Baca, Surat Lamaran 

 

Abstract 

 

This research aimed to know the using of punctuation marks in introductory section, 

content section, and closing section of the letter. The sample of this research was 25 

application letters in Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang. The collecting 

data technique of this research was qualitative descriptive technique which formed of 

data analysis. 

 

Based on the research, the errors of using punctuation marks in application letters were 

most found in introductory section, content section, and closing section which consisted 

of: in introductory section, there were a lot of errors of using full stop marks (.); in 

content section, there were many errors of using comma marks (,), colon marks (:), slash 

marks (/), semicolon marks (;), and full stop marks (.); in closing section, there were 

many errors of using slash marks (/), comma marks (,), and full stop marks (.). The 

errors which found in the application letters showed that ineffectiveness in language 

application. The writing of application letters should correspond to the norms of Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). 
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1. Pendahuluan 

 

Bahasa digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk menyampaikan informasi secara tertulis, manusia dapat menggunakan sebuah 

media tertulis. Salah satu media komunikasi dalam bentuk tulisan adalah surat. 

Berkomunikasi melalui surat memberikan kesempatan lebih leluasa untuk berfikir hal-

hal yang penting yang harus kita sampaikan. Berkomunikasi melalui surat memudahkan 

kita dalam mempertimbangkan baik dan buruknya yang disampaikan melalui tulisan 

baik saran, pendapat, pernyataan, harapan serta mempertimbangkan secara matang.  

 

Hal itu terbukti dari kesalahan penggunaan tanda baca yang ditemukan dalam 

contoh Surat Lamaran Pekerjaan di Sekretariat Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tanjungpinang dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2014. Kesalahan yang 

ditemukan di lapangan, adalah penggunaan tanda baca titik (.) pada alamat surat. 

Kesalahan lain yang ditemukan adalah tanda baca titik dua (:), tanda baca titik koma (;), 

dan tanda baca koma (,) serta garis miring (/) pada isi surat.  

 

Dengan tujuan penelitian ini, peneliti mengetahui kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh pelamar atau penulis dari penulisan dalam penggunaan tanda baca pada 

bagian pendahuluan surat, isi surat, dan penutup surat. Bukan dari penggunaan tanda 

baca yang banyak kesalahannya tetapi dari diksi (pilihan kata) juga masih banyak 

terdapat kesalahan-kesalahan. 

 

Melalui penelitian ini, peneliti berminat untuk memilih judul “Analisis Penggunaan 

Tanda Baca dalam Surat Lamaran di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang”. 

 

2. Metode penelitian 

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode simak karena cara yang digunakan 

peneliti untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. 

Metode Simak merupakan metode yang digunakan dalam penyediaan data dengan cara 

peneliti melakukan penyimakan penggunaan bahasa. Metode ini dapat disejajarkan 

dengan metode pengamatan atau observasi (Mahsun, 2005:218) 

 

Teknik penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif yang berupa analisis data yaitu menguraikan atau menggambarkan 

data-data yang diperoleh dalam tulisan berdasarkan isinya (Mahsun, 2005:233). 

 

 

 

3. Hasil dan pembahasan 

 

Hasil pada penelitian ini, terjadi kesalahan pada penggunaan tanda baca titik (.), 

koma (,), titik dua (:), titik koma (;), dan garis miring (/). Mengapa? Karena setiap surat 



lamaran yang di teliti terjadi kesalahan penggunaan tanda baca satu di antaranya yaitu 

tanda baca titik (.), pada  pendahuluan surat terjadi penggunaan spasi yang seharusnya 

tidak di lakukan sebelum tanda baca titik. Sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang 

tidak seharusnya terjadi. 

 

4. Simpulan dan saran 

 

Kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam surat lamaran di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Tanjungpinang, menunjukkan ketidak efektif dalam penerapan berbahasa, 

hal tersebut harus sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang telah diharuskandalam 

penggunaan Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Saran penelitian ini, bukan merupakan 

kegiatan awal dari suatu penelitian yang berkaitan dengan penggunaan tanda baca. 

Masih banyak lagi masalah yang dapat diangkat dalam penelitian yang berkaitan dengan 

ejaan, misalnya dalam pemilihan kata. Permasalahan tersebut dapat diteliti ileh peneliti 

selanjutnya khususnya mahasiswa FKIP jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia.  
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