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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui kesalahan penggunaan tanda baca titik dan 

koma pada karangan narasi siswa kelas VII SMP Negeri 9 Tanjungpinang. Penelitian ini 

mengambil sampel sebanyak 28 siswa yang juga merupakan jumlah keseluruhan populasi. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk dapat memperoleh data berupa 

karangan narasi siswa, peneliti menggunakan teknik yaitu tes. Hasil analisis penggunaan 

tanda baca titik dan koma pada karangan narasi siswa SMP Negeri 9 Tanjungpinang 

menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca titik sebanyak 56 kesalahan, dengan 

rincian kesalahan penggunaan tanda baca titik pada karangan narasi siswa kelas VII.A 

sebanyak 25 kesalahan. Sedangkan kesalahan penggunaan tanda baca titik pada karangan 

narasi siswa kelas VII.B sebanyak 31 kesalahan. Kesalahan penggunaan tanda baca koma 

pada karangan narasi siswa sebanyak 92 kesalahan, dengan rincian kesalahan penggunaan 

tanda baca koma pada karangan narasi siswa kelas VII.A sebanyak 58   kesalahan. 

Sedangkan kesalahan penggunaan tanda baca koma pada karangan narasi siswa kelas 

VII.B sebanyak 34 kesalahan. 

Kata Kunci: Analisis, Tanda Baca Titik dan Koma, Karangan Narasi 

Abstract 

The aim of the research is to know the mistakes in using punctuation, full stop and comma 

on the narrative compositions grade VII for junior high school number 9 Tanjungpinang.  

The research has taken 28  students sample that are the total of the students this grade.  It 

used descriptive method in order to get the data, the writer used the test technique. The 

result of the analysis of using punctuation full stop and comma on the narrative 

compositions grade VII students for junior high school number 9 Tanjungpinang have 

shown some mistakes.  There are 25 mistakes for students VIIA grade. Other wise for 

VIIB grade are 31 mistake.  Meanwhile for using comma there are 92 mistakes, for VIIA 

are 58 mistakes and 34 mistakes for VIIB grade. 

Key word : Analysis, Punctuation : full stop and comma. 

1. Pendahuluan 

Undang-Undang Dasar 1945 BAB XV, Pasal 36 menyatakan Bahasa negara ialah 

Bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya bahasa negara, Bahasa Indonesia berfungsi 

sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai alat yang digunakan 

dalam pengembangan kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. 

Aspek-aspek kemampuan berbahasa meliputi: menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Keempat aspek tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi 

saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, keempat aspek tersebut 

perlu mendapat perhatian penuh dalam pengajaran bahasa Indonsia, demi tercapainya 

tujuan pengajaran bahasa Indonesia. 
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Menurut Henry Guntur Tarigan (2008: 22), menulis ialah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa seseorang, 

sehingga orang-orang lain dapat membaca grafik tersebut kalau mereka memahami dan 

gambaran grafik itu. Untuk menyampaikan ide atau gagasannya, penulis tidak perlu 

bertemu  secara langung dengan pembaca bukan  melalui tulisan. Dengan tulisan inilah 

penilis menyampaikan gagasannya kepada pembaca. Penulis harus memperhatikan  kosa 

kata yang digunakan agar pembaca lebih mudah memahami maksud  tulisan dan 

karangannya. Menulis karangan atau mengarang merupakan suatu kegiatan menyusun atau 

merangkai kata menjadi kalimat. Finoza (dalam Akbar, 2011: 12) menyatakan bahwa 

mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alenia, untuk menjabarkan dan 

mengulas topik serta tema tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan.Pilihlah 

kata dan kalimat yang digunakan dalam karangan harus jelas dan disusun secara benar 

agar pembaca mudah memahaminya. 

 Mengingat begitu pentingnya keterampilan menulis, peningkatan keterampilan 

menulis perlu terus dilakukan. Peningkatan keterampilan menulis dapat dilakukan melalui 

berbagai kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya kreatif siswa dalam 

mengasah kecerdasan mereka. Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dalam 

mengembangkan karangan narasi akan membantu siswa untuk menceritakan kembali 

sesuatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Kegiatan seperti ini menyuburkan 

kesempatan kreatif bagi siswa dalam menampilkan gagasan dan keahlian memilih kata dan 

merangkainya menjadi kalimat. Dalam berbagai media, seperti: surat kabar, majalah, dan 

surat dinas masih sering dijumpai bentuk-bentuk kesalahan penggunaan tanda baca titik, 

koma, dan titik koma. Begitu juga pada beberapa skripsi mahasiswa. Peneliti juga 

menjumpai beberapa kesalahan tersebut dalam karangan narasi mahasiswa (cerpen) yang 

pernah diterbitkan Surat Kabar Haluan Kepri dan Bintan Pos. Terkait dengan kegiatan 

menulis dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia disekolah, siswa masih belum 

mampu  untuk menempatkan  penggunaan  tanda baca titik dan koma dengan baik dan 

benar pada saat melakukan kegiatan menulis. Dengan latar belakang demikian, peneliti 

tertarik juga untuk melihat apakah masalah yang sama juga terjadi di SMP Negeri 9 

Tanjungpinang. Hal inilah yang mendorong penulis memiliki judul penelitian ini “Analisis 

Penggunaan Tanda Baca Titik, Koma Pada Karangan Narasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 

9 Tanjungpinang Tahun Ajaran 2012/2013“. 

2. Metode Penelitian 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 9 yang berlokasi di Jln. 

Pendidikan No. 1 Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun 

alasan dipilihnya SMP Negeri 9 Tanjungpinang ini sebagai tempat penelitian adalah karena 

lokasi sekolah yang terpisah dari kota Tanjungpinang sebagai salah satu lembaga 

pendidikan formal dan tempat membina generasi-generasi muda yang kelak akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. 

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Mei hingga bulan Juni 2013. Menurut Endang 

(2012: 10), peneliti boleh mengambil sebagian saja populasi untuk diteliti meskipun 

kesimpulan hasil penelitian akan berlaku untuk semua populasi. Dalam penelitian ini 

pengambilan sampel didasarkan pada pendapat Arikunto (2006: 134), apabila subjek 

kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitian ini merupakan 

penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya banyak dapat diambil 10%-15% 

atau 20%-25% atau tergantung pada kemampuan peneliti, sempit luasnya wilayah 

pengamatan, dan besarnya resiko penelitian”. Berdasarkan pendapat tersebut, ditentukan 

sampel penelitian ini adalah seluruh jumlah populasi yaitu sebanyak 28 siswa.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 9), 

metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 



adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Metode tes digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui kesalahan penggunaan tanda baca: titik, koma pada karangan narasi siswa 

kelas VII SMP Negeri 9 Tanjungpinang.  

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis isi. Setelah semua data 

terkumpul, dibaca secara keseluruhan kemudian mencari kesalahan penggunaan tanda 

baca: titik dan koma pada karangan narasi siswa. Adapun langkah-langkah untuk 

mendapatkan data dijabarkan sebagai berikut: 

1) Setelah hasil pengamatan didapat, maka akan diadakan tes menulis karangan narasi 

guna mengetahui kemampuan menulis karangan narasi siswa.  

2) Mengidentifikasi penggunaan tanda baca titik pada karangan narasi siswa. 

3) Mengidentifikasi penggunaan tanda baca koma pada karangan narasi siswa. 

4) Guna mengetahui hasil karangan narasi siswa dilihat dari aspek penggunaan tanda baca 

titik dan koma peneliti akan menggunakan metode kualitatif. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berikut merupakan contoh analisis kesalahan tanda titik dalam karangan narasi 

siswa kelas VII SMP N 9 Tanjungpinang Tahun ajaran 2012/2013. 

Nama: Nur Siti 

Kelas: VII A 

Judul: Jalan-jalan di Hari Lebaran 

Bentuk kesalahan: 

a) Malam sebelum hari lebaran warga sekelompok mengikuti takbir keliling, 

dengan mengumandang suara takbir, saya dan teman-teman saya mengikuti 

takbir keliling juga pada waktu itu. Bahkan warga yang ikut takbir keliling ada 

yang jalan kaki dan ada juga yang naik motor. 

b) Keesokan Harinya……..!!! 

c) Setelah shalat idul fitri selesai, saya dan teman-teman pergi kerumah orang tua 

berhari raya. Selama satu hari penuh. 

d) HARI RAYA yG Ke II……!!! 

e) Dan rupanya saya dan teman saya lainya tidak sengaja berjumpa dengan teman. 

Cowok saya dan teman cowok saya dan teman saya langsung duduk-duduk 

dirumah kecil. Saya. Dan teman yang lainnya pun menceritakan tentang 

kejadian yang seru di hari raya yang ke dua ini.   

Kalimat seharusnya: 

a) Malam sebelum hari lebaran warga sekelompok mengikuti takbir keliling 

dengan mengumandang suara takbir. Saya dan teman-teman saya mengikuti 

takbir keliling juga pada waktu itu. 

b) Keesokan harinya… 

c) Setelah shalat idul fitri selesai, saya dan teman-teman pergi kerumah orang tua 

berhari raya selama satu hari penuh. 

d) Hari raya yang ke-II… 

e) Rupanya saya dan teman saya lainya tidak sengaja berjumpa dengan teman 

cowok saya. Teman cowok saya dan teman saya langsung duduk-duduk 

dirumah kecil. Saya dan teman yang lainnya pun menceritakan tentang 

kejadian yang seru di hari raya yang ke dua ini.   



 

Jumlah kesalahan penggunaan tanda baca titik pada karangan yang berjudul Jalan-jalan 

dihari Lebaran sebanyak 5 kesalahan. 

Setelah tes diberikan kepada sampel, analisis penggunaan tanda baca koma (,), 

dapat dilakukan setelah data kegiatan menulis karangan narasi siswa dilakukan. Berikut 

merupakan bentuk kesalahan penggunaan tanda baca koma (,) dalam karangan narasi 

siswa: 

Nama: Gilang ananda 

Kelas: VII A 

Judul: Takutnya, ketemu orang gila 

Bentuk kesalahan: 

a) Setelah kurang lebih 2 jam kamipun sampai di trikora kami menyewa sebuah 

pondok aku dan keponakan bermain bersam kami berenang, membuat istana 

pasir dan lain- lain.  

b) Pada saat kami berenang kami melihat banyak orang menyewa cano aku dan 

keponakanku juga ingin menyewa  cano tersebut aku membawa cano, 

keponakanku membayar sewanya, tiba2 keponakanku lari selaju-lajunya ku kira 

ingin membantuku ternyata dia lari kepondok. 

c) Saat aku mengahadap kebelakang ternyata ada orang gila mengejar kami aku 

melepaskan cano dari doronganku, aku jadi ikutan lari deh, setelah orang gila 

itu pergi kami pun kembali bermain cano lagi. 

Kalimat seharusnya: 

a) Setelah kurang lebih 2 jam kamipun sampai di trikora kami menyewa sebuah 

pondok, aku dan keponakan bermain bersama kami berenang, membuat istana 

pasir dan lain- lain. 

b) Pada saat kami berenang, kami melihat banyak orang menyewa cano aku dan 

keponakanku juga ingin menyewa  cano tersebut aku membawa cano, 

keponakanku membayar sewanya, tiba2 keponakanku lari selaju-lajunya ku 

kira ingin membantuku ternyata dia lari kepondok. 

c) Saat aku mengahadap kebelakang, ternyata ada orang gila mengejar kami aku 

melepaskan cano dari doronganku, aku jadi ikutan lari deh, setelah orang gila 

itu pergi kami pun kembali bermain cano lagi. 

Jumlah kesalahan tanda baca koma (,) yang terdapat dalam karangan yang berjudul 

Takutnya, ketemu orang gila sebanyak 3 kesalahan. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penilaian dan pengolaan data yang disajikan pada Bab 1V dapat 

diambil simpulan . Penggunaan tanda baca titik dan koma pada karangan narasi  siswa 

kelas VII SMP Negeri 9 Penyengat masih terdapat banyak kesalahan seperti pembahasan 

pada Bab V dan Bab VI. Hampir setiap  penulisan karangan narasi siswa dalam 

penggunaan tanda baca titik  terdapat banyak kesalahan baik di kelas VIIa maupun VIIb. 

Pada kelas VIIa terdapat 15 orang siswa yang memiliki kesalahan dalam penggunaan tanda  

baca titik (.), 1 orang siswa tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca titik (.), 

yaitu Said Fadulah. Sedangkan kesalahan penggunaan tanda baca Titik pada siswa kelas 

VIIb yang berjumlah 15 orang. 1 orang tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda 

baca titik dalam menulis karangan narasi yaitu Sri Wahyuni. Kesalahan dalam penggunaan 

tanda baca koma pada karangan narasi siswa sebanyak 92 kesalahan, dengan rincian 



kesalahan penggunaan tanda baca koma pada karangan narasi siswa kelas VII.A sebanyak 

58 kesalahan. Sedangkan kesalahan penggunaan tanda baca koma pada karangan narasi 

siswa kelas VII.B sebanyak 34 kesalahan. 

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah guru diharapkan dapat lebih 

memperhatikan penggunaan tanda baca pada siswa khususnya bagi guru bahasa indonesia 

karena banyak sekali kesalahan  siswa dalam menggunakan tanda baca, oleh karena itu 

guru harus lebih fokus dalam pembelajaran penggunaan tanda baca, apalagi pada tanda 

baca titik dan koma karena tanda baca titik dan koma sangat  umum dipakai dalam 

penulisan, bukan hanya penulisan pada karangan narasi saja tetapi pada penulisan yang 

lainnya pasti sangat diperhatikan penggunaan tanda baca. Salah saja meletakkan dan 

menggunakan tanda baca titik atau koma maka lain artinya. Oleh karena itu penggunaan 

tanda baca harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Karangan narasi sangat bagus 

untuk diberikan kepada siswa karena dengan membuat karangan narasi siswa bisa 

menuangkan kembali peristiwa yang telah terjadi kedalam sebuah tulisan. Dengan 

demikian siswa bisa mengembangkan pola fikirnya untuk mengembangkan pemikirannya 

dalam sebuah tulisan. 
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