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ABSTRAK 

Yogye Siregar, Frans. 2015. Analisis Kesalahan Tanda Baca Dalam Penulisan Surat Dinas Masuk 

Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang Januari-Februari 2015. Skripsi, Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. Pembimbing: (I) Hj. Isnaini Leo Shanty, M.Pd, (II) Tetty Kurmalasari,M.Sc. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan penggunaan tanda baca dalam 

penulisan surat dinas yang masuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang 

Januari sampai dengan Februari 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kesalahan  tanda baca apa sajakah yang 

terdapat dalam penulisan surat dinas masuk. Sample dalam penelitian ini sebanyak 10 surat. 

 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan 

analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalahmembaca, menandai 

kesalahan tanda baca, menganalisis dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 

Dalam surat masuk resmi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang 

ditemukan kesalahan pada penggunaan tanda baca titik dan tanda baca koma. 

 

Kata Kunci: Analisis tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca titik dua, tanda 

baca garis miring, tanda baca hubung. 

 

1. Pendahuluan 

Mengingat pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional, maka sudah 

selayaknya kita sebagai bangsa Indonesia mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar. Dalam kehidupan manusia bahasa memiliki peranan penting. Hal ini 

disebabkan oleh bahasa dapat mencakup seluruh bidang dalam kehidupan manusia. Manusia 

menggunakan alat komunikasi sesama manusia dengan menggunakan bahasa dalam 

kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara lisan ataupun 

tulisan.  

Komunikasi yang berbentuk tulisan  memberikan informasi secara tertulis, manusia 

dapat menggunakan sebuah media tulis. Salah satu media tulis yang banyak dipakai adalah 

surat. Surat adalah secarik kertas yang tertulis sebagai tanda atau keterangan (KBBI, 

2005:1108). Surat juga memiliki keunggulan dibandingkan media komunikasi lainnya. Lebih 

irit biaya, dapat disimpan menjadi dokumen penting dan lebih terjamin kerahasiaannya. 

Surat juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada 

pemerintahan atau surat dinas. Hal ini dapat dilihat pada pemberitahuan atau permohonan 

kepada pihak sekolah. Meskipun pada saat ini peran surat sudah banyak digantikan alat-alat 

canggih, surat tetap sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk melakukan 

aktifitasnya.  

Dalam penulisan surat penggunaan bahasa yang baik dan benar merupakan hal sangat 

penting. Penulisan sebuah surat harus menggunakan bahasa yang efektif dan tanda baca yang 

tepat. Apabila tanda baca dan bahasa yang tidak efektif maka isi surat yang disampaikan akan 

keliru dan tidak tersampaikan dengan jelas. 

Pada saat ini penggunaan bahasa surat yang tepat masih jarang ditemui dalam buku-

buku yang membahas tentang surat. Buku-buku yang telah terbit merupakan hal-hal penting 



 

 

dalam penulisan surat. Pada saat ini banyak yang menjelaskan tentang format penulisan 

sebuah surat dan jenis-jenis surat. Penulis hanya memperhatikan format dari surat yang 

dibuat, sedangkan bahasa dan tanda baca yang sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan 

(EYD). 

Berdasarkan  isinya surat dibagi atas tiga jenis yaitu surat dinas atau surat resmi, surat 

pribadi, dan surat niaga. Dalam hal ini surat dinas atau surat resmi sangat memperhatikan 

penggunaan EYD dan tanda baca yang tepat. Hal ini karena surat dinas banyak digunakan 

oleh instansi-instansi. Menurut Malik dan Shanty (2003:71), surat dinas adalah alat 

komunikasi dengan bahasa tulis yang berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas 

atau instansi. Hal itu berarti jika pengelolaan surat dinas tidak baik, maka pelaksanaan 

kegiatan administrasi di instansi tersebut tidak baik. Surat dinas sering dipandang sebagai 

cerminan kondisi dalam suatu kantor atau instansi. kelalaian dalam susunan penulisan surat 

dinas dapat menimbulkan kesan yang tidak baik sehingga dapat penilaian yang kurang 

berkesan bagi penerima surat maupun  instansi yang terkait.  

 

Kesalahan-kesalahan dalam penulisan surat dinas seharusnya tidak terjadi lagi. 

Karena, dalam penulisan surat dinas yang baik dan benar sudah memiliki petunjuk atau 

pedoman yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku penuntun penulisan surat. 

 

2. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menggabarkan 

penggunaan tanda baca dalam surat dinas masuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Tanjungpinang. Metode deskriptif adalah pengkajian ilmiah yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian ini dilakukan sehingga dapat 

diberikan secara sistematis, baik dengan maupun tanpa penguji hipotesis,  dan tanpa 

mengadakan perlakuan terhadap variabel yang diamati menurut Malik (2010:3). 

 

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Penelitian menggunakan teknik analisis data penelitian ini. Teknik analisis data 

dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh, kemudian peneliti menguraikan data - 

data tersebut sesuai dengan teori yang peneliti gunakan. 

3.3.2.1   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi, teknik 

ini digunakan untuk mengumpulkan data  berupa surat masuk resmi di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang. 

3.3.2.2    Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 

a. Membaca satu persatu surat dinas yang dijadikan objek tersebut. 

b. Menandai kesalahan penulisan surat dinas 

c. Menganalisis tanda baca seperti tanda titik(.), koma(,), titik dua(:), tanda hubung(-), 

dan garis miring(/) pada surat yang diteliti. 



 

 

d. Menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 

 

4.    Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penilitian yang di peroleh dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan tanda baca titik dalam surat masuk resmi di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 Tanjungpinang ditemukan kesalahan pada bagian kepala surat, alamat surat, 

salam pembuka, isi surat, salam penutup 

2. Penggunaan tanda baca koma   dalam surat masuk resmi di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang ditemukan kesalahan pada bagian kepala surat, isi 

surat. 

3. Penggunaan tanda baca titik dua dalam surat masuk resmi di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang tidak ditemukan kesalahan. 

4. Penggunaan tanda baca garis miring dalam surat masuk resmi di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang tidak ditemukan kesalahan. 

5. Penggunaan tanda baca  hubung dalam surat masuk resmi di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang tidak ditemukan kesalahan. 
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