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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Praktek pengalaman lapangan atau biasa disebut dengan PPL adalah mata 

kuliah wajib yang harus ditempuh oleh peneliti selama kurang lebih 3 bulan. Peneliti 

ditempatkan di SMP N 02 Karanglewas sebagai guru praktik dan mengajar di kelas 

VIII. Salah satu materi yang diajarkan adalah menulis laporan perjalanan, hal itu 

sesuai dengan apa yang tercantum dalam silabus SMP kelas VIII dengan standar 

kompetensi menulis (mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, surat dinas, 

dan petunjuk) dan kompetensi dasarnya yaitu  menulis laporan dengan bahasa yang 

baik dan benar.  

Pembelajaran bahasa Indonesia di SMP N 02 Karanglewas cukup kondusif. 

Hal ini terlihat saat peneliti (guru praktik) menjelaskan materi yang diajarkan, siswa 

memperhatikan dan serta bertanya apabila penjelasan guru tidak jelas. Begitu pula 

ketika peneliti mengajarkan materi tentang menulis laporan perjalanan, siswa 

memahami apa yang dijelaskan oleh peneliti. 

Dalam pembelajaran menulis laporan perjalanan, siswa diajari untuk 

menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah struktur bahasa dan aturan 

ejaan yang disempurnakan. Akan tetapi, selama melakukan praktik mengajar, peneliti 

menemukan banyak siswa dalam menulis laporan perjalanan tidak sesuai dengan 

kaidah struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar dan aturan ejaan yang 

disempurnakan. Terbukti saat peneliti memberikan tugas menulis laporan perjalanan, 

kemudian peneliti mengoreksi tugas tersebut ternyata masih banyak siswa yang 
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mengalami kesalahan dalam penggunaan EYD, siswa hanya menulis sesuai dengan 

apa yang dipikirkan tanpa memperhatikan kaidah yang berlaku. 

Berkaitan dengan kesalahan EYD di atas, fakta nyata dalam tulisan laporan 

perjalanan, ditemukan peneliti pada saat mengoreksi tugas milik kelas 8A. Kesalahan 

yang ditemukan yaitu kesalahan pada penulisan huruf kapital, misal “Pada hari kamis 

tepatnya tanggal 14 Juli 2011”. Pada kalimat tersebut kesalahan pemakaian huruf 

kapital terdapat pada kata kamis, karena huruf k di awal kata memakai huruf kecil. 

Kesalahan lainnya juga ditemukan pada kalimat “kami berangkat keTegal”. Pada 

kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan kata depan ke (menunjukkan tempat), 

yaitu kata ke disambung dengan kata berikutnya. 

Hari berikutnya saat mengoreksi tugas kelas 8C, kembali ditemukan 

kesalahan dalam pemakaian singkatan, misalnya “dilaksanakan pd hari Sabtu”. Kata 

pada disingkat menjadi pd. Kesalahan lainnya adalah tidak ada tanda titik ( . ) di akhir 

kalimat, contoh “kami pun sampai di rumah pukul 10.00”.  

Pada kesempatan yang berbeda, juga saat mengoreksi tugas kelas 8D, 

ditemukan lagi kesalahan yang terdapat pada tugas laporan perjalanan,yaitu penulisan 

kata ulang dengan pangkat ( ² ), contoh “saya mencoba jajanan² khas Baturaden yang 

enak”. 

Berdasarkan hal – hal di atas, peneliti melihat kenyataan bahwa secara umum 

siswa tampaknya belum terampil menggunakan ejaan yang disempurnakan dalam 

menulis laporan perjalanan. Peneliti berasumsi bahwa kemungkinan masih ada 

kesalahan-kesalahan penggunaan EYD pada laporan perjalanan yang ditulis siswa. 

Untuk mengetahui kebenaran asumsi tersebut, perlu dilakukan kajian empirik. Oleh 

karena itu, peneliti terdorong melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan 
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Penggunaan EYD Pada Laporan Perjalanan Siswa Kelas VIII SMP N 02 

Karanglewas Tahun Ajaran 2011-2012” perlu untuk diadakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

bagaimanakah bentuk-bentuk kesalahan penggunaan EYD pada laporan perjalanan 

siswa kelas VIII SMP N 02 Karanglewas tahun pelajaran 2011-2012? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan penggunaan EYD pada laporan perjalanan 

yang ditulis siswa kelas VIII SMP N 02 Karanglewas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,secara teoretis maupun 

praktis, yaitu: 

1. Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi ilmu 

kebahasaan terutama penulisan EYD. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan penelitian lain yang juga berkaitan dengan penulisan EYD dan juga 

bermanfaat untuk memperluas wawasan tentang penulisan EYD dalam bahasa 

Indonesia. 
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2. Praktis 

Bagi pembaca, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai acuan tambahan dalam 

berlatih menganalisis kesalahan penulisan EYD. Penelitian ini memberikan gambaran 

tentang kesalahan EYD dalam laporan perjalanan, sehingga pembaca dapat 

memahami penggunaan EYD dalam penulisan kalimat, khususnya dalam penulisan 

laporan perjalanan. 
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