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ABSTRAK 

 

Zuraidi. 2017. Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Pada Reklame Di 

Kota Tanjungpinag. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Dosen Pembimbing I: Legi Elfitra, M. Pd. Dosen Pembimbing II: Drs. 

Wagiman, M. Pd. 

 

Kata Kunci: Tanda Baca, Reklame, Kesalahan. 

 

Penelitian ini ditulis dengan dilatar belakangi oleh keinginan untuk 

melihat kesalahan penggunaan tanda baca pada reklame di Kota Tanjungpinang. 

Sebagai media pembelajaran untuk masyarakat, penggunaan tanda baca tersebut 

menjadi kunci dalam penyampaian bahasa kepada masyrakat. Untuk itu penulisan 

tanda baca  yang dipergunakan haruslah sesuai dengan Panduan Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia dalam penulisan reklame. Sehingga, bahasa yang diajarkan 

kepada masyarakat tidak salah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan dalam 

menggunakan tanda baca pada reklame di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif, yaitu gambaran suatu keadaan yang berlangsung 

yang tidak hanya mengumpulkan data saja tetapi sekaligus menganalisis, 

menafsirkan, dan menyimpulkan. Dengan memaparkan secara deskriptif hasil 

analisis yang didapat dalam mencari kesalahan yang terdapat pada penulisan 

reklame di kota Tanjungpinang. 

Hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dari 32 (tiga puluh dua) jenis 

reklame yang diteliti, terdapat beberapa kesalahan penulisan tanda baca yang tidak 

tepat dan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam 

penulisan reklame di kota Tanjungpinag. Dan kesalahan penggunaan tanda titik (.) 

pada reklame merupakan kesalahan yang dominan terjadi dalam penulisan 

reklame di Kota Tanjungpinang. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Zuraidi. 2017. Error analysis the use of Punctuation on a Billboard in the city of 

Tanjungpinag. Thesis. Education courses of language and literature of Indonesia. 

Faculty of teacher training and educational sciences. The Maritime University Of 

Raja Ali Haji. Supervising Lecturer I: Legi Elfitra, M. Pd. Lecturer II Supervisor: 

Drs. Wagiman, M. Pd. 

 

Keyword: Punctuation, Billboard, A Mistake. 

 

The research was based on the event will be written by a desire to see the 

use of punctuation errors on a billboard in the city of Tanjung Pinang. As a 

medium of learning for the community, the use of punctuation is key in delivering 

the language to the people. For that the writing of the punctuation used shall be in 

accordance with the General guidelines in the Indonesian Language spelling of 

advertisement writing. Thus, the language is taught to the public are not false. 

This research aims to analyze the mistakes in using punctuation marks on 

a billboard in the city of Tanjung Pinang. This research uses descriptive method, 

namely the description of a situation that lasts not only collect the data alone but 

simultaneously analyze, menafsirka and conclude. Exposing in descriptive 

analysis results obtained in finding errors in the writing of the Billboard in the 

town of Tanjung Pinang. 

The results of the research, it can be noted that out of 32 (thirty two) types 

of advertising are examined, there is some writing errors of punctuation that is not 

appropriate and not in accordance with the guidelines of the spelling of the 

Indonesian Language in advertisement writing in the town of Tanjungpinag. And 

errors of use the trailing period (.) on a billboard is the dominant errors occur in 

the writing of Billboard in the town of Tanjung Pinang. 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

Dalam penulisan bahasa tulis hendaknya selalu memperhatikan tanda baca 

yang baik dan benar sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) yang memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur etika berbahasa 

secara tertulis sehingga diharapkan informasi tersebut dapat  dipahami secara baik 

dan benar oleh pembaca. Tanda baca adalah tanda tanda yang digunakan di 

dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang 

persis yang kita maksudkan, Abdul Chaer (2006:71). Oleh karena itu, tanda baca 

sangat penting agar kalimat dalam sebuah tulisan mudah dipahami sehingga 

tidak terjadi kesalahan makna yang disampaikan oleh penulis. 

Dalam Undang-Undang Rancangan Kebahasaan dijelaskan mengenai aturan 

penggunaan bahasa, aturan itu disusun untuk melindungi penggunaan bahasa 

Indonesia, terutama dalam situasi resmi maupun tidak resmi. Pada bab III pasal 19 

butir 5 Undang-Undang Rancangan Kebahasaan dijelaskan, informasi layanan 

umum atau layanan niaga yang berupa rambu, penunjuk jalan, spanduk, papan 

iklan, brosur, katalog, dan sejenisnya wajib menggunakan bahasa Indonesia sesuai 

pedoman bahasa indonesia yang berlaku. Hal ini disebabkan layanan umum dan 

layanan niaga merupakan bentuk penyebaran penggunaan bahasa Indonesia 

kepada seluruh masyrakat. 

Penulisan sebuah reklame sepenuhnya tidak lepas dari tanda baca karena 

apabila penggunaan tanda baca tidak tepat, maka makna yang dimaksud dari 

bacaan akan sulit dipahami oleh pembaca. Saat ini, penulisan reklame kurang 



 

 

memperhatikan penggunaan tanda baca dalam penulisannya. Maka kesalahan 

penggunaan tanda baca titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya sering terjadi, 

sebenarnya reklame yang menarik tidak harus menggunakan tanda baca yang 

tidak lazim digunakan, tetapi tanda baca dalam penulisan reklame harus sesuai 

dengan aturan bahasa. Oleh sebab itu, reklame hendaknya ditulis sesuai Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) agar maksud dan tujuan dari penulis 

mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca serta target dan keinginan penulis 

tercapai.  

Reklame bukan hanya sarana untuk mendapat perhatian, melainkan akurat 

data dan faktanya. Oleh sebab itu, reklame juga wajib memperhatikan istilah, 

tulisan dengan kalimat singkat, tanda baca tepat dan jelas, mahir dan cermat 

menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia. (Johnherf, 2006) 

Masalah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu masih terdapat 

kesalahan dalam penggunaan tanda baca yang tidak sesuai dengan Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Kesalahan penggunaan tanda baca pada 

reklame yang ditemukan di Kota Tanjungpinang seperti, 3 Bulan dijamin bisa!!!. 

Rp.500.000. Jam. 08.30 s/d selesai. “Harus Bagaimanakah Provinsi Kepri???”. 

Kalau bisa murah. Kenapa harus mahal. 3,000,000. (Rp.). Kesalahan ini sangat 

perlu diperhatikan agar nantinya tidak terjadi kesalahan seterusnya. 

 



 

 

2. Pembahasan 

Reklame sebagai media pembelajaran bagi masyrakat umum tentang 

penggunaan tanda baca dalam membuat tulisan. Media pembelajaran ini perlu 

diperhatikan oleh semua dalam menuliskan reklame yang digunakan sebagai 

sarana untuk menyampaikan informasi dan sebagainya, melalui media tulis. 

Namun ketepatan dan kebenaran penggunaan tanda baca dalam penulisan reklame 

sering diabaikan, karena penulis iklan di reklame lebih mementingkan gaya 

penulisan untuk menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk. Dalam 

penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah reklame yang berupa booklet, 

selebaran, spanduk, papan nama, dan baliho dan menjadi fokus dalam penelitian 

ini adalah kesalahan penggunaan tanda baca dan kesalahan tanda baca yang 

dominan terjadi dalam penulisan reklame. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode diskriptif.  

Waktu efektif yang diperlukan untuk penelitian ini selama enam bulan. 

Dimulai dari pengajuan judul hingga ke tahap kelulusan. Tempat penelitian yang 

peneliti lakukan tidak terikat pada suatu tempat, karena objek yang dikaji berupa 

reklame yang dipasang sepanjang jalan dikota tanjungpinang. Penelitian ini 

bukanlah penelitian yang analisisnya bersifat statis melainkan sebuah analsis yang 

sifatnya dinamis yang berarti bahwa penelitian ini dapat terus dikembangkan. 

Pemilihan reklame, untuk dijadikan kajian penelitian dirasa sangat tepat, hal ini 

dikarenakan reklame merupakan media belajar bahasa yang sangat penting untuk 

diperhatikan penggunaan tanda bacanya karena media reklame jarang 



 

 

memperhatikan kebenaran penggunaan tanda baca dalam penulisannya. 

Contoh kesalahan penggunaan tanda baca pada reklame 

Reklame 1 

Kutipan reklame (1): BERSATU BERJUANG MENANG !! 

Seharusnya: Bersatu, Berjuang, Menang! 

Kesalahan yang terdapat pada kutipan reklame tersebut adalah tidak 

menggunakan tanda koma diantara unsur-unsur suatu pemerincian atau 

pembilangan, serta penggunaan tanda seru yang berlebihan terhadap sebuah 

kata seruan.  

 Kutipan reklame (2): W. D. Guntoro,S.Kom, MM 

Seharusnya: W. D. Guntoro, S. Kom., MM 

Kesalahan terdapat pada kutipan diatas yaitu tidak adanya penggunaan 

tanda titik pada pengakhiran gelar pendidikan pertama seseorang. Seharusnya 

tanda titik digunakan sebelum menambahkan tanda koma sebelum menuliskan gelar 

pendidikan kedua pada orang.  

Reklame 2 

Kutipan reklame (1): Makan apa saja,,, 

Seharusnya : Makan apa saja? 

Kesalahan pada kutipan reklame diatas yaitu penggunaan tanda koma pada 

kalimat tanya, seharusnya pada kalimat tanya menggunakan tanda tanya. 

Kutipan reklame (2): Gratis minum!!! 

Seharusnya : Gratis minum! 



 

 

Kesalahan pada kutipan reklame diatas penggunaan tanda seru yang 

berlebihan pada kalimat seruan, cukup dengan satu tanda seru untuk 

menyampaikan sebuah seruan atau perintah 

Reklame 3 

Kutipan reklame (1):  

Nasi / mie / bihun / goreng Rp.9.000 

Seharusnya: 

Nasi,mie,bihun,goreng Rp9.000 

Kesalahan pada kutipan reklame diatas adalah kesalah penggunan tanda 

garis miring yang digunakan pada pemerincian dan penggunaan tanda titik pada 

penulisan Rp. Seharusnya pemerincian menggunakan tanda koma. 

Kutipan reklame (2): Nasi rames ( nasi + lauk + sayur ) Rp.11.000 

Seharusnya: Nasi rames (nasi, lauk, sayur) Rp11.000 

 Kesalahan penggunaan tanda baca kurung yang penulisannya 

menggunakan spasi dan penggunaan tanda tambah pada unsur suatu perincian 

serta penggunaan tanda titik pada penulisan Rp. 

Reklame 4 

Kutipan reklame : 1 hari = 2 kali makan  

Cukup bayar RP. 600.000 

FREE ONGKIR !!! 

Marketing : 

Romi / 0853338 3117 9748 

Seharusnya: 



 

 

1 hari, 2 kali makan. 

Cukup bayar Rp600.000 

FREE ONGKIR! 

Marketing: 

Romi: 0853338 3117 9748 

Kesalahan pata penggunaan pembilangan dan tidak diakhiri penggunaan 

tanda titik. Serta keslahan penulisan tanda titik pada Rp dan penggunaan tanda 

seru yang berlebihan pada kalimat seruan. Kemudian kesalahan juga terjadi pada 

penulisan tanda titik dua yang menggunakan spasi dan penggunaan garis miring 

pada di antara nomor sebagai informasi yang seharusnya menggunakan tanda titik 

dua. 

Reklame 5 

Kutipan reklame: 

Januari s/d september 2017 

No tel Panitia : 0771 442787 atau 0771442788 

Seharusnya: 

Januari s.d September 2017 

No tel Panitia: (0771)442787 atau (077)1442788 

Pada kutipan reklame diatas kesalahan penggunaan tanda garis miring 

yang seharusnya menggunakan tanda titik pada penyinggkatan sampai dengan. 

Lalu, kesalahan penggunaan tanda kurung yang digunakan untuk menghapit 

angka yang keberadaaanya dapat dimunculkan atau dihilangkan. 

 



 

 

Reklame 6 

Kutipan reklame: 

5 mei 2017 pukul. 22:00 WIB 

Seharusnya: 

5 Mei 2017 pukul 22.00 WIB 

Kesalahan pada kutipan reklame diatas yaitu penggunaan tanda titik dua 

pada pemisah waktu, seharusnya untuk memisahkan waktu menggunakan tanda 

titik. 

Reklame 7 

Kutipan reklame: 

JL. Sei Jang No 25 

Seharusnya: 

JL. Sei Jang No. 25 

Kesalahan penggunaan tanda baca titik pada penulisan nomor jalan yang 

seharusnya di ikuti dengan tanda titik. 

Reklame 8 

Kutipan reklame: Bersih – Cepat – Tepat – Murah 

Seharusnya: Bersih, cepat,  tepat, murah. 

Pada kutipan reklame ini kesalahan penggunaan tanda hubung dan tidak di 

akhiri tanda titik pada akhiran kata, seharusnya tanda koma digunakan dalam 

unsur-unsur suatu pemerincian atau pembilangan dan sebuah kata yang berada di 

akhir harus diakhiri tanda titik. 

 



 

 

Reklame 9 

Kutipan reklame: 

Cuci : RP. 20.000 s/d 40.000 

Seharusnya: 

Cuci: Rp20.000 s.d 40.000 

Kesalahan yang dilakukan adalah penggunaan tanda titik setelah Rp dan 

penggunaan garis miring pada singkatan sampai dengan, seharusnya setelah Rp 

tidak menggunakan tanda titik dan singkatan sampai dengan menggunakan tanda 

titik. 

Reklame 10 

Kutipan reklame: 

Dr. Defri SpOG 

Jam Praktek : 

Senin – jum’at: 07.00-selesai 

Seharusnya: 

Dr. Defri, SpOG 

Jam Praktek: 

Senin–jum’at: 07.00-selesai 

Kesalahan penggunaan tanda baca pada kutipan reklame diatas adalah 

kesalaha penggunaan tanda koma yang digunakan sebagai pemisah antara nama 

orang dengan gelar akademisnya. Kemudian, kesalah penggunaan titik dua yang 

menggunakan spasi dan kesalahan menggunakan pemisah yang digunakan 

memisah hari dengan menggunakan spasi. 



 

 

3. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian 32 reklame yang dijadikan objek 

penelitian, dapat disimpuklan bahwa masih terdapat kesalahan-kesalahan yang 

ditemukan dalam penggunaan tanda baca pada penulisan reklame yang tidak 

sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Seperti kesalahan 

penulisan tanda titik pada unsur-unsur pemerincian atau pembilangan, kesalahan 

penggunaan tada koma pada bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah, kesalahan 

penggunaan tanda seru yang berlebihan pada kalimat seruan, kesalahan 

penggunaan hubung pada unsur-unsur suatu pemerincian atau pembilangan, 

kesalahan penggunaan tanda titik dua pada pemisah waktu, kesalahan penggunaan 

tanda titik koma yang tidak digunakan pada kalimat yang berupa klausa, kesalahan 

penggunaan tanda garis miring pada singkatan, kesalahan penggunaan tanda 

kurung pada angka yang keberadaannya dapat dimunculkan atau dihilangkan, 

kesalahan penggunaan tanda tanya pada kalimat yang bukan merupakan kalimat 

tanya. 

Kesalahan-kesalahan dalam penggunaan tanda baca pada reklame di kota 

Tanjungpinang berupa kesalahan penggunaan tanda titik 24 kesalahan; 

penggunaan tanda koma 16 kesalahan; penggunaan tanda seru 15 kesalahan; 

penggunaan tanda hubung 1 kesalahan; penggunaan tanda titik dua 9 kesalahan; 

penggunaan tanda garis miring 7 kesalahan; penggunaan tanda titik koma 2  

kesalahan; penggunaan tanda kurung 7 kesalahan; penggunaan tanda  petik 1 

kesalahan; penggunaan tanda tanya 4 kesalahan, dari kesalahan penggunaan tanda 

baca tersebut, penggunaan tanda baca titik merupakan kesalahan yang paling 



 

 

dominan dilakukan dalam penggunaan tanda baca pada reklame, yang berjumlah 

24 kesalahan. Jadi, total keseluruhan kesalahan penggunaan tanda baca pada 

reklame di kota Tanjungpinang berjumlah 86. 

 

4.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini ada 

beberapa saran yang dapat menjadi perhatian pokok yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

1. Bagi pembaca, tanda baca yang digunakan dalam reklame di kota 

Tanjungpinang tidak sesuai dengan PUEBI karena reklame hanya 

memperhatikan gaya penylisan saja. Oleh karena itu, pembaca harus 

selektif dalam membaca agar tidak menjadi pelajaran yang salah bagi 

pembaca. 

2. Bagi penulis reklame, penggunaan tanda baca yang benar harus diterapkan 

dalam penulisan, karena media reklame secara tidak langsung menjadi 

media belajar bagi masyarakat.  

3. Bagi peneliti lain, permasalahan penulisan tanda baca pada reklame masih 

kurang yang memperhatikan dan ingin menelitinya, maka perlu 

dipertimbangkan adanya penelitian lebih lanjut tentang masalah-masalah 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  
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