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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

1. Pengertian Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang 

mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan 

penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Menurut Ida 

(2010:21) ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran 

dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu (pemisahan dan 

penggabungannya dalam suatu bahasa). Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan 

adalah (a) penulisan huruf, (b) penulisan kata, dan (c) penggunaan tanda baca. 

 

2. Penulisan dan Ejaan  

Penulisan merupakan proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan 

(Moeliono(Ed), 2007:1219). Penulisan dan ejaan saling berkaitan karena penulisan 

harus sesuai dengan ejaan. Menurut Wirjosoedarmo (1984:61) ejaan ialah aturan 

melukiskan bunyi ucapan. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan 

bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda 

baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memenggal suatu 

kata, bagaimana menggabungkan unsur-unsur kata, baik kata dasar dengan imbuhan-

imbuhan, maupun kata dengan kata, bagaimana cara memisahkan unsur-unsur kata itu 

pada akhir suatu baris, jika kata-kata tersebut tidak cukup ditulis dalam satu baris. 
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Ejaan yang disempurnakan di sini diartikan sebagai tata tulisan yang 

disempurnakan. Dalam penulisan suatu karya tulis EYD sangat diperlukan. Dengan 

EYD kesalahan penafsiran terhadap maksud tulisan dapat diminimalkan. Berikut 

merupakan pedoman umum ejaan yang disempurnakan antara lain: 

a. Pemenggalan kata 

Pemenggalan kata pada dasarnya dilakukan sebagai berikut : 

1) Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan diantara 

kedua huruf vokal itu. 

Contoh : ma-in, sa-at, bu-ah 

2) Jika ditengah ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, diantara 

dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum konsonan. 

Contoh : ba-pak, ba-rang, su-lit, la-wan 

3) Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan 

dilakukan antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak 

pernah diceraikan. 

Contoh: man-di, som-bong, ap-ril 

4) Jika di tengah kata ada  tiga atau empat huruf konsonan, dilakukan diantara huruf 

konsonan pertama dan huruf konsonan kedua. 

      Contoh : ben-trok, in-fra, ul-tra 

5) Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan termasuk awalan yang mengalami 

perubahan bentuk serta partikel  yang biasa ditulis serangkai dengan kata 

dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. 

Contoh :  makan-an, me-makan, mem-bantu 
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b. Pemakaian Huruf Kapital 

Menurut Alwi, dkk (2007: 413, 505) huruf memiliki arti (1) tanda aksara 

dalam tata tulis bunyi bahasa, (2) aksara. Kapital memiliki arti besar (tentang huruf, 

seperti A, B, dan C). Huruf kapital dapat diartikan sebagai huruf yang berukuran dan 

berbentuk khusus (lebih besar dari pada huruf biasa). Aturan penggunaannya adalah 

sebagai berikut. 

1) Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal 

kalimat. 

Contoh : (a) Dia belanja di pasar bersama ibunya 

(b) Apa maksud ucapannya tadi? 

(c) Kita harus bekerja keras 

(d) Pekerjaan itu akan selesai dalam satu jam 

2) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 

Contoh : (a) Adiknya bertanya, “Kapan kita pulang?” 

(b) Orang itu menasihati anaknya, "Berhati-hatilah, Nak!" 

(c) “Kemarin engkau terlambat,” katanya. 

(d) "Besok pagi," kata Ibu, "dia akan berangkat." 

3) Huruf kapital  dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan 

dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 

Contoh : (a) Allah tidak menyukai orang yang sombong 

(b) Semua yang ada di bumi adalah ciptaan Yang Mahakuasa 

(c) Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar bagi hamba-Nya. 

(d) Dia telah masuk Islam 
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4) Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 

Contoh : (a) Anak pertamanya diberi nama Galang Dhamar Candra 

(b) Yang menjabat sebagai ketua OSIS di SMP N 01 Bumiayu adalah 

Purna Nanda Sunggari 

(c) Anak kecil itu bernama Awanda Eka Novianti 

(d) Dia sedang bermain bersama Adit di teras depan 

5) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan 

bahasa. 

Contoh :  (a) Belanda pernah menjajah bangsa Indonesia 

(b) Orang-orang suku Dayak banyak terdapat di Irian Jaya 

(c) Nilai bahasa Kawi yang diperoleh Astrid yaitu 80 

(d) Bagas sangat lancar berbicara dalam bahasa Inggris 

6) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya 

dan peristiwa sejarah. 

Contoh : (a) Fajar akan wisuda pada bulan April tahun 2013 

  (b) Angga selalu menyempatkan waktu untuk berenang pada hari Jumat 

  (c) Semua keluarga akan berkumpul pada hari Lebaran 

  (d) Di desa Kalierang sering diadakan lomba mengaji setiap bulan 

Maulid 

7) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, 

lembaga resmi, lembaga pemerintahan, lembaga ketatanegaraan, badan dan nama 

dokumen resmi. 

Contoh :   (a) Dia bekerja di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
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(b) Ayahnya adalah anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) 

(c)  Gilang bertemu dengan kepala kantor Departemen Keuangan 

(d)  Dia menjabat sebagai sekretaris di lembaga Badan Kesejahteraan 

Ibu dan Anak 

8) Huruf kapital sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang 

terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta 

dokumen resmi. 

Contoh :  (a)  Semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 

 (b) Dia telah keluar dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 

 (c) Firman senang bekerja di yayasan Ilmu-Ilmu Sosial 

 (d) Ayahnya sedang mencoba mempelajari Dasar-Dasar Ilmu 

Pemerintahan 

9) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan 

dan keagamaan yang diikuti nama orang. 

Contoh : (a) Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad 

 (b) Rita adalah anak pertama dari Haji Agus Salim 

 (c) SCTV sedang menyiarkan berita tentang Sultan Hamengkubuwono 

VII 

 (d) Nama Imam Syafii sangat terkenal di desanya 

10) 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. 
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Contoh : (a) Setiap minggu Presiden SBY selalu berolahraga bersama rekan-

rekannya 

 (b) Ayahnya telah resmi menjabat sebagai Sekretaris Jendral 

Departemen pertanian 

 (c) Eko Hanafi telah ikut mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa 

Tengah 

11) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada unsur-unsur nama dari geografi. 

Contoh : (a) Sudah hampir 25 tahun Ade tinggal di Bumiayu 

 (b) Anak bungsunya lahir di Jawa Barat 

 (c) Nurhayati akan pergi berlibur ke Danau Toba 

 (d) Gina pernah berfoto di puncak Gunung Semeru 

12) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur 

kata ulang sempurna) di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, 

kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk yang tidak terletak pada 

posisi awal. 

Contoh : (a) Saya telah membaca buku Dari Parangakik ke Kampuchea 

 (b) Dia adalah agen surat kabar Suara Merdeka 

 (c) Bacalah majalah Bahasa dan Sastra 

 (d) Ia menyelesaikan makalah "Asas-Asas Hukum Perdata". 

13) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pada unsur singkatan nama gelar, pangkat dan 

sapaan yang digunakan dengan nama diri. 

Contoh : (a) Dia memeriksakan kandungannya ke Dr. Boyke 

 (b) Guru bahasa Indonesianya bernama Noviana Dwi Ermawati, S. Pd 
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 (c) Ayahnya bernama K.H. Sugianto 

 (d) Prof. Yulianto telah lama menjadi dosen di Universitas Indonesia  

14) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam 

penyapaan. 

Contoh : (a) Anda sudah tahu bahwa dia sudah keluar dari kantornya? 

 (b) Surat Anda sudah kami terima 

 (c) Seharusnya Anda tidak perlu marah-marah seperti itu 

 (d) Terima kasih Anda telah bersedia untuk membantu 

  

c. Penulisan Kata  

1) Bentuk Ulang 

Bentuk ulang ditulis secara lengkap  dengan menggunakan tanda hubung. 

Contoh :  (a) Setiap sore banyak anak-anak yang bermain di halaman rumah 

(b) Orang itu selalu mengawasi setiap gerak-gerik kami 

(c) Ibu dan adik berbelanja sayur-mayur di pasar tradisional 

(d) Semua kota di Aceh porak-poranda setelah diterjang tsunami 

 

2) Gabungan Kata 

Gabungan kata termasuk istilah khusus, yang mungkin menimbulkan kesalahan 

pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian 

diantara unsur yang bersangkutan. Lain halnya dengan kata majemuk. Kata 

majemuk merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk suatu 

kesalahan arti (Keraf, 1988:124) 
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Contoh: (a) Minggu ini saya berlibur dengan anak-istri saya 

(b) Setidaknya kami masih bisa berkumpul dengan ibu-bapak kami 

(c) Saya punya orang-tua yang bisa dibanggakan 

(d) Resa pergi ke toko buku untuk membeli buku sejarah-baru 

  

3) Kata Depan di, ke, dan dari 

Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di 

dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata seperti 

kepada dan daripada. 

Contoh : (a) Bermalam sajalah di sini 

(b) Saya tidak tahu dari mana dia berasal 

(c) Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan 

(d) Kawan-kawan bekerja di dalam gedung 

 

4) Angka Bilangan 

(a) Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya 

lebih mudah dibaca. 

Contoh : (a)  Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah 

(b) Dia mendapatkan bantuan 450 juta rupiah untuk mengembangkan 

usahanya 

(c) Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah 

(d) Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 

triliun rupiah 
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(b) Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan 

lazim digunakan angka arab atau romawi. 

Contoh :  angka arab  : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

(a) Sekarang dia telah berusia 22 tahun 

(b) Kakeknya meninggal pada umur 60 tahun 

angka Romawi  : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 

a) Rini sedang menyelesaikan skripsinya di Bab V 

b) Setelah bimbingan dengan dosen, Puput merevisi skripsinya dari 

Bab I sampai Bab V 

 

d. Singkatan dan Akronim 

1. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. 

Berikut ini adalah aturan dalam penulisan singkatan: 

a) Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkal diikuti dengan 

tanda titik. 

Contoh : (a) Yang menjabat sebagai kepala desa Kalierang yaitu Bpk. Sugianto 

 (b) Anak perempuannya menikah dengan Kol. Rafian Bagas Irfansyah 

 (c) Hari ini Febriansyah akan bertemu dengan dosen pembimbingnya 

yang bernama Suprihatiningsih, M.Hum. 

b) Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau 

organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata yang 

ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. 

Contoh : (a) Tidak sedikit dari anggota-anggota DPR yang terlibat kasus 

korupsi 
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 (b) Karena masih berumur 16 tahun, Aprilia belum memiliki KTP 

 (c) Hari ini Teguh akan pergi ke kantor Samsat untuk memperpanjang 

SIM 

c) Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. 

Contoh : (a) Diah pergi ke Mini Market untuk membeli perlengkapan mandi 

seperti: sabun, sikat gigi, pasta gigi, shampo, dsb. 

(b) Wati sedang membaca buku yang berjudul “Ketika Malam Tak 

Mau Pulang” karya Khusnul Khotimah, dkk. 

(c) Sukma dan teman-temannya akan pergi ke pasar untuk membeli 

sayur, buah, beras, tepung, dll.  

2. Akronim ialah singkatan berupa gabungan huruf awal gabungan suku kata, 

ataupun  gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang yang diperlukan 

sebagai kata.  

Contoh :  (a) Yana tidak direstui oleh ayahnya karena akan menikah dengan ABRI 

(b) Firdi telah mendaftar di Universitas IKIP PGRI Semarang 

(c) Sieva tergabung dalam PASI 

 

e. Kata Ganti –ku, kau, -mu, -nya 

Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, –ku, -

mu, dan –nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 

Contoh : (a) Buku ini boleh kaubaca 

(b) Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan 

(c) Rumahnya sedang diperbaiki 

(d) Apa yang kumiliki boleh kau ambil 
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f. Kata Penghubung atau Konjungsi  

Konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua 

klausa atau lebih. Kata seperti dan, kalau, dan atau adalah kata konjungsi. 

Contoh : (a) Fajar sedang menulis dan adiknya sedang bermain gitar 

(b) Murid-murid kelas 8B tidak akan berolahraga kalau hari ini hujan 

(c) Aprilia masih bingung untuk masuk jurusan IPA atau IPS 

 

g. Kata Turunan  

Kata turunan adalah kata yang telah berubah bentuk dari bentuk dasar karena 

proses morfologi. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata 

dasarnya. 

contoh : (a) Pengantin itu berjalan beriringan sembari membawa bunga melati 

 (b) Yayasan Tuna Bangsa sekarang telah dikelola oleh orang asing 

 (c) Nia diajak Vian untuk menengok Nanda yang sedang dirawat di 

rumah sakit 

 (d) Jopar menyesal karena telah mempermainkan perasaan Yandul 

 

h. Partikel 

Partikel adalah semacam kata tugas yang mempunyai bentuk khusus yaitu 

sangat ringkas dengan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. 

1) Partikel –lah, -kah, -tah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 

Contoh:  (a) Bacalah buku itu baik-baik 

(b) Siapakah gerangan dia? 

(c) Apakah yang tersirat dalam surat itu? 

Analisis Kesalahan Penggunaan..., Sylvania Sukma Firdiyana, FKIP UMP, 2013



16 

2) Partikel – pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. 

Contoh : (a) Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi 

(b) Apa pun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan 

bijaksana 

(c)  Hendak pulang tengah malam pun sudah ada kendaraan 

(d)  Jangankan dua kali, satu kali pun engkau belum pernah datang ke 

rumahku. 

3) Partikel –per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian 

kalimat yang mendahuluinya. 

Contoh : (a) Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. (mulai) 

(b) Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. (demi) 

(c) Harga kain itu Rp 2.000 per helai. (tiap) 

 

i. Pemakaian Tanda Baca  

1) Pemakaian Tanda Titik ( . ) 

Titik adalah noktah pada huruf, tanda, tanda baca, dan sebagainya. Tanda 

titik adalah tanda baca ( . ) yang dipakai antara lain pada akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan (Alwi dkk., 2007: 1135, 1200). 

a) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 

Contoh : (a) Biarlah mereka duduk di sana. 

 (b) Ayahku tinggal di Solo. 

 (c) Dia menanyakan siapa yang akan datang. 

 (d) Semua perbuatan yang telah dilakukan akan mendapatkan 

balasannya di akhirat. 
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b) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit dan detik yang 

menunjukkan waktu. 

Contoh :  Pertemuan akan dilaksanakan pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 

detik) 

c) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang 

menunjukkan jumlah. 

Contoh : (a) Desa itu berpenduduk 24.200 orang. 

 (b) Siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri 12.000 orang. 

 (c) Penduduk Jakarta lebih dari 11.000.000 orang. 

 (d) Lebih dari 1000 orang warga aceh mengungsi pasca bencana 

tsunami. 

d) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang 

menunjukkan jangka waktu. 

Contoh : 0.20.30 (20 menit, 30 detik) 

e) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau 

kepala ilustrasi, tabel dan sebagainya. 

Contoh : SALAH ASUHAN ( pada judul tidak diberi titik ) 

 

2) Tanda Koma ( , ) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koma adalah tanda baca ( , ) yang 

dipakai untuk memisahkan unsur atau pemerian (Alwi dkk., 2007: 582). 

a) Tanda koma dipakai di antara unsur–unsur dalam suatu perincian atau 

pembilangan. 

Contoh : (a) Saya membeli kertas, tinta, dan spidol. 
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 (b) Surat biasa, surat kilat, ataupun surat kilat khusus memerlukan 

prangko. 

 (c) Satu, dua, ... tiga! 

 (d) Pulang dari kantor ibu membeli buah apel, pisang, melon, dan 

durian.  

b) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat 

setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan sedangkan, 

dan kecuali. 

Contoh : (a) Saya ingin datang, tetapi hari hujan. 

 (b) Ini bukan buku saya, melainkan buku ayah saya. 

 (c) Dia senang membaca cerita pendek, sedangkan adiknya suka 

membaca puisi. 

 (d) Semua mahasiswa harus hadir, kecuali yang tinggal di luar kota. 

c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak 

kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 

Contoh : (a) Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. 

 (b) Kalau ada undangan, saya akan datang. 

 (c) Karena tidak congkak, dia mempunyai banyak teman. 

 (d) Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca 

buku. 

d) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat 

yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, 

sehubungan dengan hal itu, dan meskipun begitu. 
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Contoh : (a) Anak itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh 

beasiswa belajar di luar negeri. 

(b) Anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia 

menjadi bintang pelajar. 

(c) Meskipun begitu, dia tidak pernah bersikap sombong kepada 

siapapun. 

(d) Sehubungan dengan hal itu, anda diharapkan untuk segera 

menghadiri rapat. 

e) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, kasihan 

dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. 

Contoh :   (a)  Aduh, aku lupa bawa buku 

(b) Wah, hebat sekali dia! 

(c)  Hati hati, ya, jalannya licin. 

(d)  O, jadi begitu ya? 

f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam 

kalimat. 

Contoh : (a) Kata Ibu, “ Saya senang sekali”. 

 (b) "Saya gembira sekali," kata Ibu, "karena lulus ujian." 

g) Tanda koma dipakai di antara (1) nama dan alamat, (2) bagian-bagian alamat, (3) 

tempat dan tanggal, (4) nama tempat dan wilayah atau negara yang ditulis 

berurutan. 

Contoh : (a) Alamat rumahnya di kota Bandung, Indonesia. 

 (b) Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas   

Muhammadiyah Purwokerto, Jalan Raya Dukuhwaluh, Kembaran. 

 (c) Sylvania lahir di kota Purwokerto, 31 Maret 1990. 
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h) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak 

membatasi. 

Contoh : (a) Guru saya, Bu Firdi, pandai sekali. 

 (b) Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki yang 

makan sirih. 

 (c) Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, mengikuti latihan 

paduan suara. 

i) Tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang  keterangan 

yang terdapat pada awal kalimat. 

Contoh : (a) Atas bantuan Firman, Galang mengucapkan terima kasih. 

 (b) Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa-

bahasa di kawasan nusantara ini. 

 (c) Atas perhatian Saudara, kami ucapan terima kasih. 

j) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya 

untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga atau marga. 

Contoh : (a) Dosen pembimbing saya yaitu Drs. Eko Suroso, M. Pd. 

 (b) Pemilik rumah yang berwarna pink dan penuh dengan bunga itu 

bernama Cicih Wiarsih, S. Pd. 

 

3) Tanda titik koma ( ; ) 

a) Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan 

kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. 

Contoh : (a) Hari sudah malam; anak anak masih membaca buku buku yang 

baru dibeli ayahnya. 
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 (b) Ayah mengurus tanaman di kebun; Ibu menulis makalah di ruang 

kerjanya; Adik membaca di teras depan; saya sendiri asyik 

memetik gitar menyanyikan puisi-puisi penyair kesayanganku. 

b)  Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat 

yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian 

terakhir tidak perlu digunakan kata dan. 

Contoh : Syarat syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini: 

(a) berkewarganegaraan Indonesia; 

(b) berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya; 

(c) berbadan sehat; 

(d) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

4) Tanda Titik Dua ( : ) 

Titik dua adalah tanda baca ( : ) untuk menandai pemerian dan sebagainya. 

Sedangkan tanda titik dua adalah tanda yang antara lain dipakai sesudah kata atau 

ungkapan yang memerlukan pemerian. 

a. Tanda titik dua dapat digunakan dalam teks drama sesudah kata yang 

menunjukkan pelaku dan percakapan. 

Contoh :   (a)  Ibu  : “Mau kemana kamu ?” 

Rendi : “Mau main bu.” 

(b)  Ayah : “Bawa kopor ini, Nak!” 

Amir : “Baik, ayah.” 

Ayah : “Jangan lupa, letakkan baik-baik!” 
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b. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti 

rangkaian. 

Contoh : Kita sedang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari. 

c. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. 

Contoh :   (a)  Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan  

lemari. 

(b)  Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: hidup atau 

mati. 

 

5) Tanda Hubung ( - )  

a) Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian 

baris. 

Contoh : (a)  Disamping cara lama itu ada ju- 

ga cara yang baru. 

(b)  Sebagaimana kata peribahasa, tak ada ga- 

ding yang takretak. 

(c) Kami segera pu- 

lang, setelah hari mulai sore. 

b) Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau 

akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. 

Contoh :  (a)   Kini ada cara yang baru untuk meng- 

ukur panas. 

(b)   Kukuran baru ini memudahkan kita me- 

ngukur kelapa. 
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(c)   Senjata ini merupakan sarana pertahan- 

an yang canggih. 

c) Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. 

Contoh :  (a)  Setiap sore banyak anak-anak yang sedang bermain petak umpet. 

(b)  Mukanya kemerah-merahan karena terkena sinar matahari. 

(c) Berulang-ulang dia membaca buku, tapi tetap saja belum paham 

dengan isinya. 

 

6) Tanda Pisah ( – )  

Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti “sampai 

ke” atau “sampai dengan”. 

Contoh : (a) Perjalanan dari Jakarta – Bumiayu memakan waktu selama 7 jam. 

(sampai ke) 

 (b) Presiden SBY menjabat sebagai presiden selama 5 tahun dari tahun 

2010 – 2015. (sampai dengan) 

 

7) Tanda Elipsis (…) 

a) Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. 

Contoh : (a) Kalau begitu ..., marilah kita laksanakan. 

 (b) Jika Saudara setuju dengan harga itu ..., pembayarannya akan 

segera kami lakukan. 

b) Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah 

ada bagian yang dihilangkan. 

Contoh : (a) Sebab-sebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. 

 (b) Pengetahuan dan pengalaman kita ... masih sangat terbatas. 
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8) Tanda Tanya ( ? ) 

Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 

Contoh :  (a) Kapan Angga pulang dari Jakarta? 

(b) Kapan dia berangkat ke Bandung? 

(c) Saudara tahu, bukan? 

 

9) Tanda seru ( ! ) 

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan 

atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi 

yang kuat. 

Contoh : (a) Bersihkan kamar itu sekarang! 

(b) Alangkah indahnya taman laut ini! 

(c) Sampai hati benar dia meninggalkan istrinya! 

(d) Sekali merdeka tetap merdeka! 

 

10) Tanda Kurung ((…)) 

a) Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 

Contoh :  (a) Anak itu tidak memiliki KTP (kartu tanda penduduk). 

(b) Dia tidak membawa SIM (surat izin mengemudi). 

b) Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan 

bagian utama kalimat. 

Contoh : (a) Sajak Tranggono yang berjudul "Ubud" (nama tempat yang 

terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962. 

 (b) Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan arus perkembangan 

baru pasar dalam negeri. 
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c)  Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam 

teks dapat dihilangkan. 

Contoh : Pejalan kaki itu berasal dari (Kota) Surabaya. 

 

11) Tanda Petik Tunggal („…‟) 

a) Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam 

petikan lain. 

Contoh : (a) Tanya dia, "Kaudengar bunyi 'kring kring' tadi?" 

 (b) "Waktu kubuka pintu depan, kudengar teriak anakku, 'Ibu, Bapak 

pulang', dan rasa letihku lenyap seketika," ujar Pak Hamdan. 

b)   Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. 

Contoh : (a) Terpandai „paling‟ pandai 

 (b) mengambil langkah seribu 'lari pontang panting' 

 

12) Tanda Garis Miring ( / ) 

a) Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan 

penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim atau tahun 

ajaran. 

Contoh : (a) No. 7/PK/2008 

(b) Jalan Kramat III/10 

(c) tahun ajaran 2008/2009 

b)   Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. 

Contoh :  (a) dikirimkan lewat darat/laut     (atau) 

(b) harganya Rp1.500,00/lembar  (tiap) 

Analisis Kesalahan Penggunaan..., Sylvania Sukma Firdiyana, FKIP UMP, 2013



26 

13) Tanda Petik ( “…..” ) 

a. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung judul syair, karangan 

istilah ilmiah. 

Contoh :  (a)  Bacalah “Bola Lampu“ buat pengetahuan kalian. 

(b)  Sajak "Pahlawanku" terdapat pada halaman 5 buku itu. 

(c)  Saya sedang membaca "Peningkatan Mutu Daya Ungkap Bahasa 

Indonesia" dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat 

Madani. 

(d)  Bacalah "Penggunaan Tanda Baca" dalam buku Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 

b. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. 

Contoh : Kata Tono, “Saya juga minta satu” 

c. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda 

petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada 

ujung kalimat atau bagian kalimat. 

Contoh : (a) Karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan “Si Hitam”. 

 (b) Bang Komar sering disebut “pahlawan”, ia sendiri tidak tahu 

sebabnya. 

 

B. Laporan Perjalanan 

1. Pengertian Laporan 

Laporan merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara tertulis 

atau lisan mengenai sesuatu hal tertentu sesuai dengan tujuan penulisannya. Laporan 

adalah suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau perihal yang ditulis 
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berdasarkan berbagai data, fakta, dan keterangan yang melingkupi peristiwa atau 

perihal tersebut. Laporan juga merupakan salah satu bentuk untuk menyampaikan 

informasi, misalnya informasi tentang suatu kegiatan. Biasanya laporan dibuat oleh 

seseorang atau sekelompok orang untuk melaporkan kegiatan yang telah selesai 

dilaksanakan (Puji, dkk. 2007: 41). Ada beberapa syarat dalam membuat laporan, 

yaitu : 

a. Isi laporan harus benar, artinya sesuai dengan kenyataan yang dijumpai di 

lapangan. 

b. Isi laporan tidak boleh direkayasa. 

c. Laporan hendaknya ditulis dengan kalimat-kalimat yang singkat, jelas dan mudah 

dipahami. 

Laporan yang baik harus ditulis secara ringkas dengan bahasa yang baik, 

jelas, serta lugas. Selain itu, bahasa laporan ditulis secara sederhana, alur ceritanya 

menarik, bisa juga diselingi humor, dengan begitu pembaca akan penasaran untuk 

menyelesaikan membaca atau menyimak laporan yang didengar. Oleh karena iu, 

laporan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2. Macam-macam Laporan 

a. Ditinjau dari cara penyampaian 

1) Laporan lisan, disampaikan secara lisan, biasanya dilakukan hal-hal yang perlu 

segera disampaikan. Laporan lisan dapat dengan tatap muka, lewat telepon, 

wawancara dan sebagainya. 

2) Laporan tertulis, disampaikan secara lengkap dalam bentuk tulisan. 
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b. Ditinjau dari bahasa yang digunakan 

1) Laporan yang ditulis secara populer, yang menggunakan kata-kata sederhana, 

kadang-kadang diselingi dengan kalimat humor atau lucu. 

2) Laporan yang ditulis secara ilmiah, sebagai hasil peneliti. Biasanya isinya singkat 

tetapi padat dan sistematis serta logis. 

c. Ditinjau dari isinya 

1) Laporan kegiatan, misalnya pelaksanaan perkemahan, pelaksanaan ujian SKU, 

SKK, Pramuka Garuda. 

2) Laporan perjalanan, misalnya laporan wisata, pengembaraan, penjelejahan dan 

sebagainya. 

3) Laporan keuangan, menyangkut masalah penerimaan dan penggunaan uang.  

 

3. Laporan Perjalanan 

Laporan perjalanan biasanya berupa tuturan yang melukiskan suatu 

pengalaman selama dalam perjalanan. Laporan perjalanan adalah laporan yang dibuat 

oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu setelah melakukan perjalanan, 

misalnya ekspedisi, penelitian atau sekedar jalan-jalan untuk disampaikan kepada 

orang lain. Oleh karena itu, laporan perjalanan biasanya berbentuk paparan atau 

narasi. Ada beberapa hal penting yang dimuat dalam laporan perjalanan, yaitu: 

a. Apa yang dilaksanakan dalam perjalanan. 

b. Siapa yang melakukan perjalanan. 

c. Kapan perjalanan itu dilakukan. 

d. Kapan perjalanan itu dilakukan. 
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e. Bagaimana suasana tempat atau objek yang dikunjungi. 

f. Mengapa tertarik pada tempat tersebut. 

(Handoko, dkk., 2006: 3) 
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