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ABSTRAK 

            Penelitian ini mengkaji tentang, bagaimana kesalahan dalam Ejaan dan 

Diksi pada Karangan Teks Deskripsi Siswa SMPN 2 Gunungsari, dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan kesalahan dalam Ejaan dan Diksi.  

           Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan data dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif atau rangkaian kalimat. Sumber datanya adalah 

berupa karangan deskripsi siswa kelas VII/B di SMPN 2 Gunungsari, sedangkan 

data dalam penelitian ini berupa karangan siswa yang terdapat banyak kesalahan 

ejaan dan diksi. Penelitian ini mengambil 15 sampel. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode dokumentasi dan teknik catat. Metode analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penyajian hasil analisis data 

yang digunakan adalah metode informal. 

         Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan penulisan ejaan yang 

ditemukan yaitu kesalahan penulisan huruf kapital, kesalahan penulisan kata, dan 

kesalahan pemakaian tanda baca. Kesalahan penulisan huruf kapital meliputi 

kesalahan penulisan nama tempat, kesalahan penulisan huruf pertama kata pada 

awal kalimat, dan kesalahan penulisan pada tengah kata. Kesalahan penulisan kata 

meliputi kesalahan penulisan kata ganti ku-, kesalahan penulisan kata depan di- 

dan ke-, kesalahan penulisan imbuhan di-. Sedangkan kesalahan penulisan tanda 

baca meliputi kesalahan penggunaan tanda titik dan tanda koma. Kesalahan 

penggunaan diksi yang dilakukan siswa yaitu berupa kesalahan pemilihan kata 

yang kurang tepat. 

 

 

Kata kunci: Analisis Ejaan dan Diksi, Karangan Deskripsi. 
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ABSTRACT 

This research analize about how spelling errorsand diction happen in students 

descriptive text, the purpose is to describe students spelling errors and diction that 

is happen in students’ descriptive text. The type of this research is a qualitative 

research which describing the data in the sources narration text or the related 

sentences. The sources of the data are the text description of Junior High School 

Students in grade VII/B of SMPN 2 Gunungsari, while the data in this research 

are the student’s descriptive text that contain spelling error and diction. This 

research take is sample. The method of collection data used are the documentation 

method and note techniq. The method of data analysis used is descriptive 

qualitative method. The presentation method data analysis result used is informal 

method. 

The result of this research shows that written spelling error that found in this 

study are: The capital writtin error, the words written error, and the written 

punctuation mark error. The capital written error coverling mistake of writing the 

place name, mistake of writing the first letter of word in the early sentence, and 

mistake of writing at moddle of word. The mistake of writing word covering the 

mistake of writing word charge ku-, the mistake of writing prefix di-, and ke-, 

mistake of writing affix di-. While the mistake of writing punctuation covering the 

mistake of using the dot sign and comma. The mistake of using diction is that the 

students mistake of choosing the imprecise word. 

 

Keyword: Analysis Spelling Error and Diction at Descriptive text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa Indonesia 

menekankan pada empat aspek 

keterampilan berbahasa. Dari 

keempat keterampilan berbahasa 

tersebut yang termasuk dalam 

keterampilan bahasa reseptif  adalah 

kegiatan menyimak dan membaca. 

Bahasa reseptif merupakan kegiatan 

berbahasa yang digunakan untuk 

menangkap dan memahami suatu 

informasi yang disampaikan melalui 

bahasa lisan dan tulis. Dua 

keterampilan lainnya adalah 

keterampilan produktif yang 

merupakan kegiatan menulis dan 

berbicara. Bahasa produktif 

merupakan kegiatan berbahasa yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu 

gagasan baik secara lisan maupun 

tertulis.  

 Sebagai suatu keterampilan 

berbahasa, menulis merupakan 

kegiatan yang kompleks karena 

penulis dituntut untuk dapat 

menyusun dan 

mengorganisasikannya dalam 

formulasi ragam bahasa tulis. Bahasa 

tulis merupakan bahasa yang 

dihasilkan dengan memanfaatkan 

tulisan dengan huruf sebagai unsur 

dasarnya. Pemakaian bahasa tulis 

dapat dilihat dalam bentuk wacana 

tulis, seperti karangan, surat, 

pengumuman dan lain-lain. 

Karangan adalah salah satu hasil 

perwujudan pendapat seseorang 

dalam bahasa tulis. Kegiatan 

mengarang berkaitan erat dengan 

ragam bahasa tulis. 

  Salah satu ragam bahasa tulis 

tidak resmi adalah dalam hal ini 

adalah berupa tulisan deskripsi. 

Deskripsi adalah paragraf yang berisi 

gambaran sifat-sifat benda yang 

dideskripsikan. Dengan kalimat 

deskripsi, pembaca seolah-olah 

melihat, mendengar, dan merasakan 

sendiri tentang hal yang disampaikan 

dalam suatu teks. Dengan kata lain, 

kalimat deskripsi merupakan kalimat 

yang melukiskan sesuatu 

menyatakan apa yang diindra, 

melukiskan perasaan, dan perilaku 

jiwa dalam wujud kalimat. 

Namun dari keempat aspek 

keterampilan berbahasa tersebut 

yang perlu ditekankan dalam 

pelaksanaan pembelajaran  pada 

kelas VII/B SMP Negeri 2 

Gunungsari yaitu keterampilan 

membaca dan menulis. Berdasarkan 

praktek pengalaman lapangan (PPL), 

sejumlah fenomena ditemukan pada 

saat mangajar di kelas, antara lain 

kesalahan penulisan ejaan dalam 

karangan. Adapun kesalahan 

penulisan ejaan dalam karangan 

tersebut meliputi kesalahan penulisan 

huruf kapital, kesalahan penulisan 

kata, kesalahan  penulisan tanda 

baca, dan diksi. 

LANDASAN TEORI  

1. Pengertian Analisis Kesalahan 

Berbahasa 

  Analisis kesalahan merupakan 

sebuah proses yang didasarkan pada 

analisis kesalahan orang yang sedang 

belajar dengan objek (yaitu bahasa) 

yang sudah ditargetkan. Seseorang 

yang ingin menguasai suatu bahasa 

tentulah dia harus mempelajarinya. 

Mempelajari dalam arti melatih 

berulang-ulang dengan pembetulan 

diberbagai hal merupakan suatu 

peristiwa yang wajar ketika 

mempelajari suatu bahasa. Analisis 
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kesalahan terutama dikenakan pada 

bahasa yang ditargetkan. Analisis 

dapat berguna sebagai alat pada 

awal-awal dan selama tingkat variasi 

program pengajaran target 

dilaksanakan (Setyawati, 2010:16). 

2. Pengertian Karangan Teks 

Deskripsi 

 Karangan merupakan karya 

tulis hasil dari kegiatan seseorang 

untuk mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa 

tulis kepada pembaca untuk 

dipahami. Salah satu jenis karangan 

yang umum dijumpai dalam 

keseharian adalah deskripsi, (Sulastri 

dalam Akhadiah, 1991:65). 

    Karangan deskripsi adalah 

karangan yang berusaha 

menggambarkan objek apa adanya 

sehingga pembaca seolah-olah 

melihat sendiri objek dan peristiwa 

di depan matanya sendiri (Suprihadi, 

2009:126).   

3. Unsur-Unsur Kebahasaan 

dalam Karangan 

a. Ejaan 

Menurut Arifin (2004:24), Ejaan 

adalah keseluruhan peraturan 

bagaimana melambangkan bunyi 

ujaran dan bagaimana antar 

hubungan antara lambang-lambang 

itu (pemisahan dan 

penggabungannya dalam suatu 

bahasa). Adapun  ejaan tersebut 

diatur hal-hal sebagai berikut: 

1) Penulisan Huruf Kapital 

1. Huruf kapital atau huruf besar 

dipakai sebagai huruf pertama 

kata pada awal kalimat. 

2. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama petikan langsung 

3. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama gelar 

kehormatan keturunan dan 

keagamaan yang diikuti nama  

4. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama unsur nama 

jabatan dan pangkat yang diikuti 

nama orang atau yang dipakai 

sebagai pengganti nama orang 

tertentu, nama instansi, atau 

nama tempat. 

5. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama geografi. 

Misalnya: Asia Tenggara, Kali 

Brantas 

  

6. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama semua kata 

(termasuk semua unsur kata ulang 

sempurna) di dalam nama buku, 

majalah, surat kabar, dan judul 

karangan, kecuali kata seperti di, 

ke, dari, dan, yang tidak terletak 

pada posisi awal. 

2) Penulisan kata 

a. Kata Dasar 

     Kata yang berupa kata dasar 

ditulis sebagai kesatuan. 

  Misalnya: Ibu percaya bahwa 

engkau tahu 

b. Kata Turunan  

1. Imbuhan (awalan, sisipan, 

akhiran) ditulis serangkai 

dengan kata dasarnya. Imbuhan 

dirangkaikan dengan tanda 

hubung jika ditambahkan pada 

bentuk singkatan atau kata dasar 

yang bukan bahasa Indonesia. 

2. Jika bentuk dasarnya berupa 

gabungan kata, awalan atau 

akhiran ditulis serangkai dengan 

kata yang langsung mengikuti 

atau mendahuluinya. (Lihat juga 

keterangan tentang tanda hubung, 

Bab V, Pasal E, Ayat 5.) 
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3. Jika bentuk dasar yang berupa 

gabungan kata mendapat awalan 

dan akhiran sekaligus, unsur 

gabungan kata itu ditulis 

serangkai.  

4. Jika salah satu unsur gabungan 

kata hanya dipakai dalam 

kombinasi gabungan kata itu 

ditulis serangkai. 

c. Kata Ganti –ku, kau,-mu, dan 

–nya 

Kata ganti ku- dan kau- ditulis 

serangkai dengan kata yang 

mengikutinya; -ku, -mu, dan –nya 

ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya. 

Misalnya: Apa yang kumiliki boleh 

kauambil. 

d. Kata Depan di, ke, dan dari 

Kata depan di, ke, dan dari ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya 

kecuali di dalam gabungan kata yang 

sudah lazim dianggap sebagai satu 

kata seperti kepada dan dari pada. 

(Lihat juga keterangan Bab III, Pasal 

D, Ayat 3). 

Misalnya: Kain itu terletak di dalam 

lemari. Ia ikut terjun ke tengah 

kancah perjuangan. 

3) Penulisan Tanda Baca 

a. Tanda Titik (.) 

1. Tanda titik dipakai pada akhir 

kalimat yang bukan pertanyaan 

atau seruan. 

2. Tanda titik dipakai di belakang 

angka atau huruf dalam satu 

bagan, ikhtisar, atau daftar. 

3. Tanda titik dipakai untuk 

memisahkan angka jam, menit, 

dan detik yang menunjukkan 

waktu. 

 

b. Tanda Koma (,) 

1. Tanda koma dipakai di antara 

unsur-unsur dalam suatu 

perincian atau pembilangan. 

2. Tanda koma dipakai untuk 

memisahkan kalimat setara yang 

satu dari kalimat setara 

berikutnya yang didahului oleh 

kata seperti tetapi atau 

melainkan. 

3. Tanda koma dipakai di belakang 

kata atau ungkapan penghubung 

antar kalimat yang terdapat pada 

awal kalimat. Termasuk di 

dalamnya oleh karena itu, jadi, 

lagi pula, meskipun begitu, dan 

akan tetapi. 

 

4. Tanda koma dapat dipakai untuk 

menghindari salah baca di 

belakang keterangan yang 

terdapat pada awal kalimat dll. 

4. Pengertian Diksi 

  Diksi adalah pilihan kata 

yang digunakan seseorang untuk 

mengungkapkan gagasan tertentu 

dengan kata yang tepat. Ketepatan 

pilihan kata bertujuan agar tidak 

menimbulkan interpretasi yang 

berlainan antara penulis atau 

pembicara dengan pembaca atau 

pendengar. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang 

diamati (Bogdan & Guba dalam 

Suharsaputra, 2014: 181). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII A dan B dengan 

jumlah 56 orang siswa sebagai objek 

penelitian yang ada di SMPN 2 
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Gunungsari. Berdasarkan uraian 

tersebut dijelaskan bahwa dari 

beberapa populasi yang ada, maka 

teknik sampel yang digunakan ialah 

penarikan sampel dengan cara 

purposive sampling. Purposive 

sampling adalah pengambilan sampel 

secara sengaja sesuai dengan 

persyaratan sampel yang diperlukan. 

Karena, karangan siswa pada kelas 

VII/B tersebut banyak sekali tulisan 

siswa yang kurang jelas dan kurang 

rapi. Sehingga, sampel yang berhasil 

ditarik setelah melakukan purposive 

sampling yaitu sebanyak 15 orang 

siswa. 

  Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini berupa karangan 

siswa yang terdapat banyak 

kesalahan Ejaan dan Diksi pada kelas 

VII/B SMPN 2 Gunungsari. Sumber 

data dalam penelitian ini berupa 

karangan deskripsi siswa kelas VII/B 

di  SMPN 2 Gunungsari. Adapun 

dalam proses pengumpulan data 

penelitian ini, digunakan metode 

dokumentasi dan dilanjutkan dengan 

teknik catat. Adapun metode yang 

digunakan untuk menganalisis data 

yaitu berupa metode deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif 

kualitatif adalah metode yang 

digunakan untuk menguraikan atau 

menggambarkan serta menjelaskan 

hasil analisis data teknis secara 

deskriptif (terperinci).  

 Penyajian hasil analisis dibuat 

untuk memberikan deskripsi 

mengenai data yang telah dianalisis . 

Hasil analisis yang berupa kaidah-

kaidah dapat disajikan melalui dua 

cara, yaitu (a) perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, dan 

(b) perumusan dengan menggunakan 

tanda-tanda atau lambang-lambang. 

Kedua cara tersebut dinamakan 

dengan metode informal dan metode 

formal (Mahsun, 2005: 123).  Dalam 

penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode informal, 

yaitu pemaparan atau penyajian hasil 

analisis teks deskripsi hasil karangan 

siswa kelas VII B, yang dituangkan 

dalam bentuk kata-kata. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1Kesalahan Penggunaan Ejaan 

4.1.1Kesalahan Penggunaan Huruf 

Kapital 

a) Kesalahan Penggunaan Huruf 

Kapital pada Nama Tempat 

Adapun kutipan kesalahan sebagai 

berikut: 

(1)   “… di Desa Lilir Kecamatan 

GUNUNGSARI  Kabupaten      

LOMBOK BARAT (paragraf 1, 

bar 1)”.(Lampiran 1, Dewa 

Made Angga Putra Sastrawan) 

        Kata-kata yang dicetak tebal 

dari kutipan di atas  merupakan 

kesalahan penggunaan semua huruf 

kapital pada kata nama tempat. 

Seharusnya, huruf kapital pada kata 

“GUNUNGSARI, LOMBOK 

BARAT”  tidak digunakan pada 

semua huruf kata tersebut,  kecuali 

pada penulisan judul karangan. 

Karena, jika mengikuti kaidah 

bahasa Indonesia yang sudah ada 

maka penulisannya menggunakan 

huruf kapital pada unsur  pertama 

kata nama tempat, sehingga 

mendapat perbaikan berikut 
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(1a)     “… di Desa Lilir Kecamatan 

Gunungsari  Kabupaten    

Lombok Barat  (paragraf 1, 

bar 1)”.(Lampiran 1, Dewa 

Made Angga Putra 

Sastrawan) 

b) Kesalahan Penggunaan Huruf 

Kapital pada Huruf Pertama 

Kata Awal kalimat 

Adapun kutipan kesalahan 

sebagai berikut: 

“memasuki area Pantai Senggigi, 

wisatawan serta merta disapa oleh  

lembutnya angin semilir yang 

menenangkan. (paragraf 1, baris 6)”. 

“menurut legenda masyarakat 

setempat dahulu kala sering 

diadakan…. (paragraf 4, baris 24)”. 

“legenda lain mengatakan dahulu 

banyak para wanita yang 

menerjunkan….  (paragraf 4, baris 

28)”. 

 “batu layar , ramai dikunjungi pada 

saat lebaran ketupat….(paragraf 4, 

baris 36)”. 

(Lampiran 2, Dewa Bagus Juniarta) 

Kesalahan yang dicetak tebal pada 

kutipan di atas terdapat kesalahan 

penggunaan huruf kapital pada huruf 

pertama kata awal kalimat. 

Seharusnya, pada kata tersebut 

ditulis menggunakan huruf kapital 

pada huruf pertama kata awal 

kalimat. Hal ini sesuai dengan Ejaan 

Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan bahwa huruf kapital 

dipakai sebagai huruf pertama kata 

pada awal kalimat dan huruf pertama 

pada awal kata penghubung 

antarkalimat. Sehingga akan menjadi 

benar apabila ditulis menjadi sebagai 

berikut: 

 “Memasuki area Pantai Senggigi, 

wisatawan serta merta disapa oleh  

lembutnya angin semilir yang 

menenangkan. (paragraf 1, baris 6)”. 

“Menurut legenda masyarakat 

setempat dahulu kala sering 

diadakan…. (paragraf 4, baris 24)”. 

“Legenda lain mengatakan dahulu 

banyak para wanita yang 

menerjunkan….  (paragraf 4, baris 

28)”. 

 “Batu Layar , ramai dikunjungi 

pada saat lebaran ketupat….(paragraf 

4, baris 36)”.                   

(Lampiran 2, Dewa Bagus Juniarta) 

c) Kesalahan Penggunaan Huruf 

Kapital pada Kata 

a) Kesalahan penggunaan huruf 

kapital pada tengah kata terdapat 

dari beberapa karangan siswa. 

Adapun kesalahan sebagai 

berikut 

 

(2) “Terumbu karangnya menJulang 

ke tengah (paragraf 2, baris 15)”. 

(Lampiran 2, Dewa Bagus Juniarta) 

         Dari kutipan di atas yang 

dicetak tebal huruf pertama pada kata 

“menJulang, seharusnya 

menggunakan huruf kecil, karena 

kata tersebut terletak pada tengah 

kata dalam kalimat. Berdasarkan 

Pedoma Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan 

bahwa huruf kapital atau huruf besar 

dipakai sebagai huruf pertama kata 

pada awal kalimat, dan huruf kapital 

tidak dipakai pada tengah kata 

ataupun awal kata yang bukan nama 

intansi tertentu. Sehingga mendapat 

perbaikan berikut 
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(18a) “Terumbu karangnya 

menjulang ke tengah (paragraf 2, 

baris 15) 

b) Kesalahan penggunaan huruf 

kapital pada awal kata tengah 

kalimat terdapat dari beberapa 

karangan siswa. Adapun kutipan 

kesalahan sebagai berikut 

 

(3) “…karena, Jarang (paragraf 2, 

baris 11)”. 

“ …sekitar setengah Jam (paragraf 3, 

baris 20)”. (Lampiran 2, Dewa 

Bagus Juniarta) 

       Dari kutipan di atas yang dicetak 

tebal huruf pertama pada kata 

“Jarang. Seharusnya, menggunakan 

huruf kecil, karena kata tersebut 

terletak pada tengah kalimat dan 

bukan merupakan nama tempat atau 

nama-nama tertentu yang seharusnya 

menggunakan huruf kapital. Karena 

berdasarkan Pedoma Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan bahwa huruf kapital 

atau huruf besar dipakai sebagai 

huruf pertama kata pada awal 

kalimat, dan huruf kapital tidak 

dipakai pada tengah kata ataupun 

awal kata yang bukan nama intansi 

tertentu. Sehingga mendapat 

perbaikan berikut “…karena, jarang 

(paragraf 2, baris 11)”.  

“ …sekitar setengah jam (paragraf 3, 

baris 20)”. (Lampiran 2, Dewa Bagus 

Juniarta) 

4.1.2 Kesalahan Penulisan Kata 

a) Kesalahan Penulisan Kata 

Ganti 

Adapun kutipan kesalahan sebagai 

berikut:  “Tempat tinggal ku 

…(paragraf  1, baris 1)”.“Rumah 

ku…(paragraf 2, baris 1)”. 

(Lampiran 1, Dewa Made Angga 

Putra Sastrawan) 

         Kata yang dicetak tebal pada 

kutipan di atas merupakan bentuk 

kesalahan kata ganti –ku, yang 

seharusnya apabila mengikuti kaidah 

bahasa Indonesia yang benar, maka 

penulisanya harus ditulis serangkai, 

baik dari kata yang mengikutinya 

maupun yang mendahuluinya. 

Karena berdasarkan Pedoman Umum 

Eaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan bahwa kata ganti ku- 

dan kau- ditulis serangkai dengan 

kata yang mengikutinya, -ku, mu-, 

dan –nya ditulis serangkai dengan 

kata yang mendahuluinya. Sehingga 

mendapat perbaikan sebagai berikut  

“Tempat tinggalku …(paragraf  1, 

baris 1)”. 

“Rumahku…(paragraf 2, baris 1)”.  

(Lampiran 1, Dewa Made Angga 

Putra Sastrawan) 

b) Kesalahan Penulisan Kata 

Depan 

Adapun kutipan kesalahan siswa 

sebagai beriku 

“dirumah (paragraph 1, baris 3)” 

“diatas (paragraph 1, baris 5)”. 

(Lampiran 4, Ni Nyoman Dina 

Sukreni)       

        Kata-kata yang dicetak tebal 

pada kutipan di atas, seharusnya 

ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya. Karena, -di adalah 

kata depan bukan kata imbuhan, 

selain itu juga bahwa kata yang 

mengikutinya menunjukkan nama 

tempat. Dalam Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (2012: 24) 

mengatakan bahwa kata depan di, ke, 

dan dari ditulis terpisah dari kata 
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yang mengikutinya. Sehingga 

kutipan mendapat perbaikan berikut 

“di rumah (paragraf 1, baris 3)” 

   “di atas (paragraf 1, baris 5)”.                  (Lampiran 4, Ni Nyoman Dina Sukreni) 

c) Kesalahan Penulisan Imbuhan 

Kesalahan penulisan imbuhan pada 

karangan deskripsi siswa terdapat 

kesalahan pada imbuhan di-. 

Adapun kutipan kesalahan sebagai 

berikut 

(4) “di bersihkan (paragraf 2, baris 11 

dan 12)” 

“di bangun (paragraf 2, baris 

22)” 

    (Lampiran 2, 

Dewa Bagus Juniarta) 

        Kata yang dicetak tebal di atas, 

seharusnya ditulis serangkai dengan 

kata yang mengikutinya. Karena, 

imbuhan “di” di atas termasuk 

imbuhan yang diikuti dengan kata 

dasar. Berdasarkan Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan bahwa imbuhan 

(awalan, sisipan, akhiran) ditulis 

serangkai dengan kata dasarnya, dan 

jika bentuk dasar yang berupa 

gabungan kata mendapat awalan dan 

akhiran sekaligus, unsur gabungan 

kata itu ditulis serangkai. Sehingga 

kutipan mendapat perbaikan sebagai 

berikut 

“dibersihkan (paragraf 2, baris 11 

dan 12)” 

“dibangun (paragraf 2, baris 22)”. 

(Lampiran 2, Dewa Bagus Juniarta) 

4.1.3 Kesalahan Pemakaian Tanda 

Baca 

a. Kesalahan Penulisan Tanda 

Titik pada Akhir Kalimat 

       Adapun kesalahan penulisan 

tanda titik pada akhir kalimat 

terdapat pada beberapa karangan 

siswa. Adapun kutipan kesalahan 

sebagai berikut 

    “Bunga tidak sempurna adalah 

bunga yang tidak memiliki putik 

ataupun benangsari (tidak ada tanda 

titik)  (paragarf 2, baris 4)”.  

(Lampiran 6, Hani Salwa) 

         Dari kutipan di atas seharusnya 

menggunakan tanda titik setelah kata 

‘benangsari’. Karena, berdasarkan 

kaidah bahasa Indonesia yang benar 

bahwa kalimat adalah susunan 

beberapa kata yang diakhiri dengan 

intonasi pinal. Hal ini menunjukkan 

dalam Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan bahwa tanda titik 

dipakai pada akhir kalimat yang 

bukan pertanyaan atau seruan. 

Sehingga akan mendapat perbaikan 

sebagai berikut 

 “Bunga tidak sempurna adalah 

bunga yang tidak memiliki putik     

ataupun benangsari. (paragarf 2, 

baris 4)”. 

(Lampiran 6, Hani Salwa) 

b. Kesalahan Penggunaan Tanda 

Titik pada Kalimat yang Masih 

Berhubungan dengan Kalimat 

Sebelumnya  

Adapun kutipan kesalahan 

sebagai berikut: 
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“ Pada pagi hari udaranya sangat 

sejuk dan suara burung-burung yang 

berkicau merdu. Sedangkan pada 

siang hari (paragraf 1, baris 6)”.             

(Lampiran 1, Dewa Made Angga 

Putra Sastrawan)   

       Dari kutipan yang dicetak tebal 

di atas setelah kata ‘merdu, 

seharusnya menggunakan tanda 

koma bukan tanda titik. Karena, 

kalimat tersebut masih berhubungan 

dengan kalimat sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan dalam Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan bahwa tanda titik 

dipakai pada akhir kalimat yang 

bukan pertanyaan atau seruan. 

Sehingga mendapat perbaikan 

sebagai berikut 

 “ Pada pagi hari udaranya sangat 

sejuk dan suara burung-burung yang 

berkicau merdu, sedangkan pada 

siang hari (paragraf 1, baris 6)”.      

(Lampiran 1, Dewa Made Angga 

Putra Sastrawan) 

c. Kesalahan Penggunaan Tanda 

Koma dalam Suatu Perincian 

Adpun kutipan kesalahan sebagai 

berikut 

“Ruangan-ruangan tersebut berdiri 

berturut-turut memanjang satu sama 

lain. Setelah melewati kompleks 

bangunan pertama kita akan 

menemukan kompleks bangunan 

kelas adalah ruang kelas satu yang 

ada pada bagian utara ujung timur, 

ruang kelas dua pada bagian utara 

juga sedangkan ruang kelas 

tiga...(paragraf 3 baris 6)”.   

(Lampiran 13, Hulfiani) 

        Kutipan di atas setelah kata 

“utara”, sebaiknya diberikan tanda 

koma setelah kata “utara” untuk 

memisahkan rincian sebelumnya, 

sedangkan kata ‘juga’ dan 

‘sedangkan’, sebaiknya dihilangkan 

dan diganti dengan konjungsi “dan”. 

Karena berdasarkan Pedoman Umum 

Ejaan  Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (2011:42) bahwa 

tanda koma dipakai di antara unsur-

unsur dalam suatu perincian atau 

pembilangan. Sehingga mendapat 

perbaikan berikut 

“Ruangan-ruangan tersebut berdiri 

berturut-turut memanjang satu sama 

lain. Setelah melewati kompleks 

bangunan pertama kita akan 

menemukan kompleks bangunan 

kelas adalah ruang kelas satu yang 

ada pada bagian utara ujung timur, 

ruang kelas dua pada bagian utara, 

dan ruang kelas tiga. (paragraf 3 

baris 6)”.   

 (Lampiran 13, Hulfiani) 

d. Kesalahan Penulisan Tanda 

Koma untuk Memisahkan 

Kalimat Setara yang Satu 

dengan Kalimat Setara 

Berikutnya yang Didahului 

Kata seperti, tetapi atau 

melainkan. 

         Kesalahan penggunaan tanda 

koma untuk memisahkan kalimat 

setara yang satu dengan kalimat 

setara berikutnya yang didahului kata 

seperti, tetapi atau melainkan, yang 

terdapat dari beberapa karangan 

siswa. Adapun kutipan kesalahan 

sebagai berikut  

“Bentuk bangunannya sederhana 

tetapi di dalamnya cukup 
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luas…(paragraph 1, baris 3)”.  

 (Lampiran 8, I Desak Ketut 

Riska) 

         Adapun kata yang dicetak tebal 

di atas, seharusnya setelah kata 

‘sederhana’ diberikan tanda koma 

untuk memisahkan kalimat 

sebelumnya. Karena, berdasarkan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang 

Disempurnakan (2011:42), bahwa 

tanda koma dipakai untuk 

memisahkan kalimat setara satu 

dengan kalimat setara berikutnya 

yang didahului oleh kata seperti 

tetapi, melainkan. Sehingga 

mendapat perbaikan sebagai berikut 

“Bentuk bangunannya sederhana, 

tetapi di dalamnya cukup 

luas…(paragraph 1, baris 3)”.   

(Lampiran 8, I Desak Ketut Riska) 

e. Kesalahan Penulisan 

Tanda Koma Di belakang Kata 

atau Ungkapan Penghubung Antar 

Kalimat yang Di dalamnya oleh 

karnea itu, jadi. 

         Kesalahan penulisan tanda 

koma di belakang kata atau 

ungkapan penhubung antar kalimat 

yang di dalamnya oleh karena itu, 

jadi, terdapat kesalahan pada 

beberapa karangan siswa. Adapun 

kutipan kesalahan sebagai berikut  

 

“Buku adalah jambatan bagi kita 

mencari ilmu, karenaa itu kita tidak 

boleh menyia-nyiakan waktu untuk 

membaca buku. Jadi rajin-rajinlah 

kita belajar…(paragraph 2, baris 7)” 

(Lampiran 15, Samsul Ma’rif) 

       Dari kutipan di atas baris 

paragraf dua baris ke tujuh, 

seharusnya setelah setelah kata 

“Jadi” diberikan tanda koma. Hal ini 

menunjukkan bahwa berdasarkan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan 

(2011:43), bahwa tanda koma 

dipakai di belakang atau ungkapan 

penghubung antar kalimat yang 

terdapat pada awal kalimat. 

Termasuk di dalamnya oleh karena 

itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, 

dan akan tetapi. Sehingga mendapat 

perbaikan berikut 

  “Buku adalah jambatan bagi kita 

mencari ilmu, karenaa itu kita tidak 

boleh menyia-nyiakan waktu untuk 

membaca buku. Jadi, rajin-rajinlah 

kita belajar…(paragraph 2, baris 7)” 

(Lampiran 15, Samsl Ma’rif) 

 

f. Kesalahan Penulisan Tanda 

Koma untuk Menghindari 

Salah Baca 

Kesalahan penggunaan tanda koma 

untuk menghindari salah baca 

terdapat beberapa kesalahan dari 

karangan siswa. Adapun kutipan 

kesalahan sebagai berikut 

    “Di bagian tengah depan 

terparkir sebuah mobil angkatan 

perintis bantuan pemerintah untuk 

kelancaran transportasi siswa siswi 

terutama yang tempat tinggalnya 

jauh dari sekolah (paragraph 2, 

baris 1, dan 2)”.    

(Lampiran 2, Dewa Bagus Putra) 

         Pada kutipan di atas paragraf 2 

baris 1 dan 3, seharusnya setelah kata 

“depan” dan kata “siswi” 

mendapatkan tanda koma. Karena, 

dalam Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (2011: 45), 

mengatakan bahwa tanda koma dapat 

dipakai untuk menghindari salah 
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baca di belakang keterangan yang 

terdapat pada awal kalimat. Sehingga 

kutipan mendapat perbaikan berikut 

 “Di bagian tengah depan, terparkir 

sebuah mobil angkatan perintis 

bantuan pemerintah untuk kelancaran 

transportasi siswa siswi, terutama 

yang tempat tinggalnya jauh dari 

sekolah. (paragraph 2, baris 1, dan 

2)”.         (Lampiran 2, Dewa Bagus 

Putra) 

4.2    Kesalahan Penggunaan Diksi 

Kesalahan penggunaan diksi atau 

pemilihan kata pada karangan teks 

deskripsi siswa. Adapun kutipan 

kesalahan diksi pada karangan siswa 

sebagai berikut 

      Kesalahan penggunaan diksi 

pada karangan deskripsi siswa, Dewa 

Bagus Putra, terletak pada paragraf 

1, baris 3, paragraf 1 baris 6, 

paragraf 2 baris 5. Adapun kutipan 

kesalahan sebagai berikut 

(5)  “Di tengah ada lapangan 

multi…(paragraf 1, baris 3)”. 

“…semua ruangan berfungsi dengan 

pasti…(paragraf 1, baris 6)”. 

“Di situlah saya bersama teman-

teman bersekolah…(paragraph 2, 

baris 5)”.  (Lampiran 7, Dewa 

Bagus Putra) 

Dari kutipan di atas pada kata 

“multi” sebaiknya diganti dengan 

kata “serbaguna”, kata “pasti” 

diganti dengan kata “baik” dan kata 

“di situlah” sebaiknya diganti 

dengan kata “di sanalah” supaya 

lebih efektif dan bagus 

kedengarannya ketika dibaca. 

Sehingga mendapat perbaikan 

sebagai berikut  

 “Di tengah ada lapangan 

serbaguna…(paragraf 1, baris 3)”. 

“…semua ruangan berfungsi dengan 

baik…(paragraf 1, baris 6)”. 

“Di sanalah saya bersama teman-

teman bersekolah…(paragraf 2, baris 

5)”.  (Lampiran 7, Dewa Bagus 

Putra)  

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan dalam penelitian 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

bentuk-bentuk kesalahan yang 

ditemukan pada karangan teks 

deskripsi siswa kelas VII/B SMPN 2 

Gunungsari antara lain: 

1) Kesalahan penulisan ejaan yang 

ditemukan yaitu kesalahan 

penulisan huruf kapital, 

kesalahan penulisan kata, dan 

kesalahan pemakaian tanda 

baca. Kesalahan penulisan huruf 

kapital meliputi kesalahan 

penulisan nama tempat, 

kesalahan penulisan huruf 

pertama kata pada awal kalimat, 

dan kesalahan penulisan pada 

tengah kata. Kesalahan 

penulisan kata meliputi 

kesalahan penulisan kata ganti 

ku-, kesalahan penulisan kata 

depan di- dan ke-, kesalahan 

penulisan imbuhan di-. 

Sedangkan, kesalahan penulisan 

tanda baca meliputi kesalahan 

penggunaan tanda titik dan tanda 

koma. Namun, dari ketiga aspek 

di atas, kesalahan yang paling 

banyak dilakukan siswa yaitu 
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kesalahan penulisan huruf 

kapital dan kesalahan penulisan 

kata. Sedangkan, kesalahan yang 

paling sedikit dilakukan siswa 

yaitu kesalahan penulisan tanda 

baca dan diksi. 

2)   Kesalahan penggunaan diksi 

yang dilakukan siswa yaitu 

berupa kesalahan pemilihan kata 

yang kurang tepat. Contoh 

kutipan kesalahan siswa 

“Ruangan-ruangan tersebut 

berdiri berturut-turut 

memanjang satu sama    lain 

(paragraf 3 baris 1)”.    

(Lampiran 13, Hulfiani) 

 

 

    Kutipan di atas yang dicetak tebal 

pada kata “berturut-turut”, 

sebaiknya diganti dengan kata 

“sejajar”. Sehingga mendapat 

perbaikan berikut, “Ruangan-

ruangan tersebut berdiri sejajar 

memanjang satu sama lain (paragraf 

3, baris 1)”.              

5.2  Saran 

         Berdasarkan hasil uraian 

analisis data dan simpulan yang telah 

dipaparkan, maka peneliti 

mengemukakan saran sebagai berikut 

1) Bagi para peneliti dan mahasiswa 

program studi Bahasa dan Sastra 

Indonesia agar dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai kerangka 

acuan penelitian lanjutan. 

2) Para siswa, khususnya siswa SMP 

disarankan agar lebih 

memperhatikan pemakaian ejaan 

dan diksi yang digunakan.  

3) Para guru bahasa Indonesia di 

sekolah, harus bisa 

mengembangkan atau 

menggunakan strategi, metode, 

dan media pembelajaran supaya 

dapat meningkatkan keterampilan 

menulis siswa dengan 

berpedoman pada kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 
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