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MOTTO 

1. Setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di 

dunia ini, yaitu: seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, sesuatu 

untuk diharapkan (Tom Bodett). 

2. Tak usah menangisi perpisahan karena pertemuan akan kembali (Penulis). 

3. Temukan yang terbaik, bukan yang termewah (Penulis). 
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ABSTRAK 

 ANGKI FEBRIANI AYU MARTHA NINGTYAS, NIM: 1311109325. 

Skripsi:  Analisis Kesalahan Penulisan Kata dan Tanda Baca dalam Spanduk dan 

Papan Nama di Klaten. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk kesalahan 

penulisan kosa kata, dan penggunaan ejaan (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) 

pada spanduk dan papan nama di Klaten khususnya wilayah kecamatan Kebonarum 

dan kecamatan Klaten Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bentuk kesalahan penulisan kata pada spanduk dan papan nama di Klaten dan untuk 

mendeskripsikan bentuk kesalahan penulisan tanda baca pada spanduk dan papan nama 

di Klaten. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu berusaha 

mendeskripsikan gejala yang ada dalam data penelitian. Tempat dilaksanakan 

penelitian ini di wilayah kecamatan Kebonarum dan kecamatan Klaten Utara, Klaten. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah spanduk dan papan nama. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi 

kesalahan, dan mengevaluasi taraf keseluruhan kesalahan tersebut. 

 Dari hasil analisis data ditemukan beberapa variasi kesalahan, yaitu kesalahan 

penggunaan huruf besar/kapital, penulisan kata (bentuk ulang, kata depan, singkatan 

dan akronim) dan tanda baca (tanda titik, tanda titik dua, tanda tanya, tanda petik, tanda 

kurung, dan garis miring). 

Kata kunci: Analisis kesalahan, penulisan kata, tanda baca, spanduk dan papan 

nama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dizaman sekarang ini, banyak sekali masyarakat bahkan pelajar 

yang masih rancu dalam menempatkan kata dalam kalimat. Disadari atau 

tidak, penulisan katabaku sering tidak sesuai dengan penulisan kaidah 

bahasa Indonesia. Disamping itu kerancuan pun sering membingungkan 

masyarakat dalam pengguanaan bahasa baku. Masyarakat atau pelajar 

sering kali tidak memperhatikan apakah tulisannya sesuai dengan aturan 

atau tidak, yang terpenting tujuan dan maksud tulisan dapat tersampaikan.  

Ketidakpahaman dalam penggunaan tanda baca menyebabkan 

tulisan-tulisan di spanduk, papan nama, selebaran, dan mading masih 

banyak yang salah sehingga banyak ditemui kata yang tidak baku. Selain 

itu juga ditemukan kesalahan dalam penulisan tanda baca yang tidak 

sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Hal itulah yang 

menyebabkan sebuah tulisan sering tidak sesuai dengan Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman pembakuan di bidang penulisan. 

Sebagai bahasa baku, terdapat standar tertentu yang harus dipenuhi 

oleh setiap orang dalam menggunakan ragam bahasa. Standar tersebut 

meliputi penggunaan tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan 

tata bahasa bakubahasa Indonesia salah satunya yaitu penggunaan kata dan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.  

1 
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Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis 

menulis yang distandarisasikan yang lazim mempunyai 3 aspek, yakni 

aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan 

penyusunan abjad, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran 

satuan-satuan morfomis, dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda 

ujaran berupa tanda baca (Kridalaksana, 2008: 54). 

Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa 

tulis agar kalimat- kalimat yang ditulis dapat dipahami orang persis yang 

maksudkan (Chaer, 2006:71). Oleh karena itu, tanda baca sangat penting 

agar kalimat dalam suatu paragraf mudah dipahami sehingga tidak terjadi 

kesalahan makna yang disampaikan oleh penulis. 

Penulis perlu melakukan penelitian terhadap kesalahan penulisan 

kata dan tanda baca karena dalam menulis sesuatu seseorang perlu 

memperhatikan kaidah kebahasaan yang berlaku. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan penulis, banyak ditemukan kesalahan dalam penulisan kata 

dan tanda baca pada spanduk dan papan nama. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa dalam penulisan spanduk dan papan nama banyak masyarakat yang 

belum paham mengenai cara menulis sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat menulis dan 

menggunakan tanda baca dengan benar yang sesuai dengan kaidah 

kebahasaan.  

Penulis lebih memilih spanduk dan papan nama di Wilayah 

kecamatan Kebonarun dan Klaten Utara sebagai tempat penelitian karena 
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di wilayah tersebut banyak sekali didapati kesalahan dalam penulisan kata 

dan tanda baca pada spanduk dan papan nama. Dibandingkan dengan 

wilayah yang lainnya, di wilayah kecamatan Klaten Utara banyak terdapat 

toko-toko dan rumah makan yang masih banyak ditemukan kesalahan 

dalam penulisan kata dan tanda baca. 

Kecamatan Kebonarum terdiri dari 7 desa yaitu Gondang, 

Malangjiwan, Pluneng, Karangduren, Basin, Menden, dan Ngrundul. 

Sedangkn kecamatan Klaten Utara mempunyai 8 desa yaitu Bareng Lor, 

Belang Wetan, Gergunung, Jebugan, Jonggrangan, Karanganom, Ketandan 

dan Sekarsuli. Selain itu, karena keterbatasan waktu dan biaya maka 

penulis hanya mengambil wilayah yang banyak memiliki kesalahan dalam 

penulisan kata dan tanda baca. Wilayah yang dimaksud adalah kecamatan 

Kebonarun dan Klaten Utara. Berikut adalah contoh kesalahan dalam 

penulisan spanduk dan papan nama. 

SOAP AYAM KAMPOENG 

 

mandiri 

syariah 

di kontrakkan 

DJOWO KLATEN 

PENYETAN & MIE  DJOWO 
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B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah di 

atas adalah sebagai berikut. 

1. Banyak masyarakat atau pelajar yang tidak memperhatikan apakah 

tulisannya sesuai dengan aturan atau tidak. 

2. Banyak masyarakat atau pelajar yang belum paham dalam 

menggunakan tanda baca dalam menulis spanduk dan papan nama, 

sehingga menyebabkan kalimat yang tercantum pada spanduk dan 

papan nama tersebut banyak ditemui kesalahan dalam penulisan 

kata serta tanda baca. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, 

maka penulis menekankan batasan permasalahan pada kesalahan dalam 

penulisan kata dan tanda baca yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia pada spanduk dan papan nama di Klaten. Di 

Klaten ada 26 kecamatan, yaitu kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, 

Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, 

Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, 

Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Manisrenggo, Ngawen, 

Pedan, Polanharjo, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, dan Wonosari. 

Penelitian ini hanya difokuskan pada kecamatan Kebonarum dan Klaten 

Utara karena, selain keterbatasan waktu, tempat, dan biaya, banyak 
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ditemukan kesalahan-kesalahan penulisan kata dan tanda baca pada 

spanduk dan papan nama di wilayah tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kesalahan penulisan kata apa saja yang ditemukan dalam spanduk 

dan papan nama di Klaten?  

2. Kesalahan tanda baca apa saja yang ditemukan dalam spanduk dan 

papan nama di Katen?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan penulisan kata pada 

spanduk dan papan nama di Klaten.  

2. Untuk Mendeskripsikan bentuk kesalahan penulisan tanda baca 

pada spanduk dan papan nama di Klaten. 

F. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini 

adalah: 

 Secara teoretik, penelitian ini diharapkan akan memberikan 

pengertian yang mendalam terhadap objek yang diteliti. Selain itu, 

penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun peneliti 

tentang kesalahan penulisan kata dan tanda baca. Penelitian ini juga 
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diharapkan dapat menambah wawasan tentang penulisan papan nama dan 

spanduk. 

 Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

kesalahan penulisan kata dan tanda baca dalam spanduk dan papan nama 

di Klaten. 

G. Penegasan Judul 

Di bawah ini akan dijelaskan istilah-istilah dalam judul agar mudah 

dipahami. Istilah tersebut adalah: 

1) Analisis 

Menurut Derrida (dalam Siswantoro, 2010:10) analisis merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peneliti. Analisis merupakan 

kegiatan menguraikan dan memisah-misahkan sesuatu menjadi bagian-

bagian yang lebih kecil di dalam suatu entitas dengan cara 

mengidentifikasi, membanding-bandingkan, menemukan hubungan 

berdasarkan parameter tertentu adalah suatu upaya menguji atau 

membuktikan kebenaran.  

2) Kesalahan  

Kesalahan adalah bagian konversasi atau komposisi yang 

menyimpang dari beberapa norma baku (norma terpilih) dan 

performansi bahasa orang dewasa (Dulay dalam Tarigan dan Tarigan 

2011:126) 

3) Penulisan kata 
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Penulisan kata terdiri dari dua kata yaitu ―penulisan‖ dan 

―kata‖.Penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menulis, 

sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan 

yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat 

digunakan dalam berbahasa (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa 

2005: 130). 

4) Tanda baca 

Menurut Prof. Dr. Dp Tampubolon dalam bukunya yang berjudul 

Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien, halaman 

33 mengemukakan bahwa tanda baca adalah lambang-lambang tulisan 

yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan  berbagai aspek 

bahasa lisan yang bukan bunyi-bunyi bahasa (fonem). 

5) Klaten adalah tempat penelitian ini dilaksanakan.  

Namun karena keterbatasan waktu, tempat, dan biaya peneliti 

hanya mengambil dua kecamatan, yaitu kecamatan Klaten Utara dan 

kecamatan Kebonarum. 

H. Sistematika Penulisan 

Sestematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab, 

masing-masing bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul dan sistematika penulisan. 
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Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang ejaan, bentuk 

kata, jenis kata, penulisan kata dan pemakaian tanda baca. 

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang objek 

penelitian, sumber data penelitian, alat penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data. 

Bab IV merupakan deskripsi dan analisis data yang berisi tentang 

analisis kesalahan penulisan kata dan tanda baca. 

Bab V merupakan kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pada spanduk dan papan namaditemukan kesalahan penulisan yaitu kata 

depan, kata dasar, dan kata singkatan. 

2. Pada spanduk dan papan nama ditemukan kesalahan tanda baca yaitu 

tanda titik, tanda garis miring, tanda petik, dan tanda kurung. 

B. Saran 

1. Bagi Instansi 

a. Agar penelitian ini menjadi bahan pertimbangan perbaikan 

dalam pembuatan spanduk dan papan nama. 

b. Agar lebih memahami kaidah-kaidah penulisan, salah-

satunya yaitu penggunaan kata yang baku dan penggunaan 

ejaan bahasa Indonesia supaya dalam penulisannya sesuai 

dengan kaidah penulisan yang sudah disepakati penulisan 

kata dan tanda bacanya. 

2. Bagi Universitas Widya Dharma 

Agar penelitian ini dijadikan pemerkaya bahan pustaka di 

perpustakaan umum Universitas Widya Dharma khususnya pada 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
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3. Bagi Mahasiswa  

Agar penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya, sehubungan belum adanya penelitian sejenis ini yang 

dilakukan oleh mahasiswa. 

4. Bagi Penulis 

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, perlu kiranya bagi 

peneliti yang lain yang akan mengkaji semiotika, skripsi ini dapat 

dijadikan sebagai referensi. 
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