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ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA SURAT DINAS DI KANTOR 

SDN KLAMPOK 02 KABUPATEN BREBES TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini pertama, mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunan ejaan 

pada surat dinas di kantor SDN Klampok 02 Kabupaten Brebes tahun pelajaran 

2018/2019, yang meliputi kesalahan penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca, 

garis bawah, dan cetak mirinng. Kedua untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan 

penggunaan diksi atau pilihan kata pada surat dinas di kantor SDN Klampok 02 

Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2018/2019, yang meliputi kebakuan kata dan 

kehematan kata. Metode penelitian, jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih dan teknik baca markah. 

Hasil penelitian ini adalah deskripsi bentuk kesalahan ejaan yang terdapat dalam 

surat dinas keluar dan masuk di SD Negeri Klampok 02 mencakup a) penulisan huruf 

kapital, b) penggunaan tanda baca meliputi: tanda titik, koma, titik koma, pisah, c) 

penulisan cetak miring dan garis bawah.Kesalahan diksi dalam surat dinas di SD 

Negeri Klampok 02 mencakup a)  kebakuan kata, dan b) kehematan kata. 

 

Kata kunci: analisis kesalahan berbahasa, surat dinas, ejaan, dan diksi. 

 

Abstract 

There are two purposes for this research. First, to describe the form of spelling errors 

in official letters at the Klampok 02 elementary school office, Brebes Regency, 

2018/2019 academic year, which discuss the capital writing error, punctuations error, 

underlines error, and italics error. The second purpose of this study is to describe the 

form of misuse of diction or the choice of words on official letters at the Klampok 02 

elementary school office, Brebes Regency, 2018/2019 academic year, which has the 

opposite of words and the word efficiency. The research method of this study is 

descriptive qualitative research. The method used in this researsch is the method of 

distribution and marking reading  techniques. The results of the study are to describe 

the form of spelling errors in official letters that go in and out at Klampok 02 

elementary school, which has a) capital letters writing, b) the use of punctuation, 

such as dot, comma, semicolon and dash, c) writing in italics and underline. Dictions 

error in official letters at Klampok 02 elementary school, consists a) The 

standardised of the word and b) the efficiency of the word.  

 

Keywords: analysis of speech errors, official letters, spelling, and diction 
 

1. PENDAHULUAN 

Kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang berhubungan dengan unsur 

kebahasaan yang terdapat pada tulisan, karena tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa 

baku. Kesalahan berbahasa biasa terdapat dalam penulisan berbagai dokumen resmi, 

salah satunya adalah surat dinas. Surat dinas merupakan alat komunikasi yang 

sifatnya resmi dan digunakan oleh suatu lembaga tertentu atau pemerintahan dalam 
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kegiatan-kegiatan resmi. Salah satu contoh penulisan surat dinas ada di sekolah. 

Bahasa dinas atau bahasa resmi adalah ragam tulisan yang berarti bahasanya sudah 

memiliki tata tulis atau tata aksara yang secara teratur dipakai dalam ragam tulisan. 

 Kenyataannya, menulis surat dinas tidak mudah dilakukan. Masih dapat 

ditemukan bahasa surat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku sehingga 

menyebabkan kesalahan bahasa. Banyak surat dinas yang keluar ataupun masuk 

namun terdapat kesalahan berbahasa pada penulisannya. Terdapat banyaknya 

kesalahan pada penulisan surat dinas, maka perlu adanya pembenaran dalam 

penulisan.  

 Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan 2 rumusan masalah yaitu: 

(1) Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan ejaan pada surat dinas di kantor SD 

Negeri Klampok 02 Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2018/2019? (2) Bagaimana 

bentuk kesalahan penggunaan diksi atau pilihan kata pada surat dinas di kantor SD 

Negeri Klampok 02 Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2018/2019? 

 Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun 

tertulis yang menyimpang dari factor-faktor penentu berkomunikasi, atau 

menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa 

Indonesia (Nanik, 2010:15). 

Surat dinas adalah sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari 

pihak satu ke pihak yang lain. Informasi itu dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, 

permintaan, sikap dan lain-lain menurut Semi (dalam Heni, 2014:479). Surat dinas 

berdasarkan isinya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu surat pribadi, surat 

dinas/resmi, dan surat niaga/dagang. Surat dinas atau surat resmi adalah surat yang 

berisi masalah kedinasan atau administrasi pemerintahan. Sifatnya resmi surat harus 

ditulis menggunakan bahasa ragam resmi menurut Soedjito (dalam Heni, 2014:479). 

Salah satu yang menentukan baik atau kurang baiknya suatu surat adalah 

formatnya. Yang dimaksud dengan format surat adalah tataletak atau posisi bagian-

bagian surat. Dalam kegiatan surat menyurat sehari-hari kita melihat adanya bebagai 

macam format surat yang digunakan oleh organisasi atau instansi yang berbeda-beda 

pula. Hal ini menunjukkan bahwa dewasa ini belum terdapat pedoman yang baku. 
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Tulisan ini akan mengajak pembacanya untuk memilih format yang dianggap 

memadai (Arifin, 2011:231). 

Penelitian ini didukung dengan penelitian Ni’matus (2015) meneliti “ 

Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Karangan tentang Perjalanan Siswa Kelas VIII 

MTs Model Trenggalek”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa banyak 

melakukan kesalahan pada penggunaan huruf kapital, tanda baca, penggunaan kata 

tidak baku dan kalimat. Persamaan penelitian Ni’matus dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama menganalisis kesalahan berbahasa. Perbedaanya Ni’matus meneliti 

karangan Siswa, sedangkan penelitian ini meneliti surat dinas. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Rohmadi 

dan Nasucha (2017:24) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan data 

gabungan yang diperoleh di lapangan dalam wujud kata, frasa, klausa dan kalimat 

serta wacana yang dikumpulkan dengan purposive sampling dan menggunakan 

prosedur ilmiah secara sistematis dan lebih mengedepankan makna atau kualitas 

daripada menggenaralisasi hasil penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah surat dinas yang terdapat di SD Negeri Klampok 02 Kabupaten Brebes. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 

dan observasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

teori, karena menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas 

permasalahan-permasalahan yang teliti. Metode analisis data yang digunakan adalah 

metode agih dengan teknik lanjutan yang berupa teknik ganti dan teknik lesap, dan 

menggunakan teknik baca markah. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil penelitian 

Jenis-jenis kesalahan berbahasa dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia 

(PEUBI) 2015. Di antaranya (1) kesalahan ejaan meliputi: kesalahan penulisan huruf 

besar atau huruf kapital, penulisan tanda baca, penulisan huruf miring dan garis 
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bawah, dan (2) kesalahan pilihan kata atau diksi meliputi: kebakuan kata dan 

kehematan kata. 

3.1.1 Kesalahan ejaan pada surat dinas di SD Negeri Klampok 02 Kabupaten Brebes 

Penulisan Huruf Kapital 

Data  9  

Hal: PEMBERITAHUAN 

Pembenaran dari data nomor 9 adalah  

Hal: Pemberitahuan 

Kata pemberitahuanseharusnya hanya huruf awalan saja yang memakai 

huruf kapital. Penulisan huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata. 

Data 12, 19, dan 21 

Hal: UNDANGAN 

Pembenaran dari data nomor 12 adalah  

Hal: Undangan 

Kata undangan tersebut seharusnya hanya huruf awalnya saja yang 

memakai huruf kapital. Penulisan huruf kapital digunakan pada huruf pertama 

kata. 

Data 1, 2, 3, 4, 6  

Dr. TOTO UJIARTO, S.Pd., M.Pd. 

NIP 19690830 1993306 1 001 

Pembenaran dari data 1 adalah 

Dr. Toto Ujiarto, S.Pd., M.Pd. 

NIP 19690830 1993306 1 001 

Tidak seharusnya penulisan nama menggunakan huruf kapital semua, 

yang benar adalah huruf awal saja yang ditulis dengan huruf kapital.  

 

Penggunaan Tanda Titik (.) 

Data 7 

Demikian surat pesanan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya 

Pembenaran dari data 7 adalah 
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Demikian surat pesanan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Kalimat yang telah selesai harus diberi titik sebab, ini menandakan 

kalimat sudah berakhir dan bukan termasuk kata seruan. 

Penggunaan Tanda Koma (,) 

Data 6 

tidak ada masalah. maka dari itu kami tidak 

Pembenaran dari data 6 adalah 

tidak ada masalah, maka dari itu kami tidak 
 

Kalimat tersebut tanda koma dipakai di belakang kata atau penghubung 

antarkalimat sehingga harus dipakai tanda koma bukan menggunakan tanda 

titik. 

Data 9  

per tanggal 1 Juli 2018 belum berusia enam tahun maka perlu rekomendasi... 

Pembenaran dari data 9 adalah 

per tanggal 1 Juli 2018 belum berusia enam tahun, maka perlu rekomendasi... 
 

Kalimat tersebut tanda koma dipakai di belakang kata atau 

penghubung antarkalimat sehingga harus dipakai tanda koma. 

Penggunaan Tanda Titik Koma (;) 

Data 11 

tercantum pada lampiran keputusan ini; 

berkala kepada kepala sekolah; 

pada anggaran yang sesuai; 

sebagaimana mestinya. 

sejak tanggal ditetapkan. 

 

Pembenaran dari data 11 adalah 

 

tercantum pada lampiran keputusan ini, 

berkala kepada kepala sekolah, 

pada anggaran yang sesuai, 

sebagaimana mestinya, 

sejak tanggal ditetapkan. 

 

Untuk memisahkan suatu rincian menggunakan tanda titik koma. 

Adapun fungsi tanda titik koma adalah memisahkan kalimat secara setara 

bukan untuk memisahkan suatu rincian. 
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Penggunaan Tanda Hubung (-) 

Data 23 

Harga tersebut di atas tidak termasuk pajak – pajak yang berlaku (PPN & 

PPh). 

Pembenaran dari data 23 adalah 

Harga tersebut di atas tidak termasuk pajak–pajak yang berlaku (PPN & PPh). 

Penulisan tanda hubung pada kata ulang seharusnya tidak ada sepasi. 
 

Penggunaan Cetak Miring pada Alamat di Kop Surat 

Data 3, 7 ,9, 10, 12, 13, 14, 17 dan 18 

Alamat: Jln. Irigasi Rt.11 RW.07 Desa Klampok Kec. Wanasari-Brebes 52252 

Pembenaran dari data di atas adalah 

Alamat: Jln. Irigasi Rt.11 RW.07 Desa Klampok Kec. Wanasari-Brebes 52252 

Pada kalimat alamat kop surat seharusnya ditulis dengan huruf tegak, 

bukan huruf miring. 
 

Penggunaan Huruf Tegak pada Kata Asing 

Data 17 

1. Bus Pariwisata Full AC 

3. Wifi, Charger HP 

Pembenaran dari data 17 adalah 

1. Bus Pariwisata Full AC 

3. Wifi, charger HP 

Kata Full AC, Wifi, dan Charger HP merupakan kata asing, namun 

apabila ditulis dalam Bahasa Indonesia harus ditulis dengan huruf miring. 
 

Penggunaan Garis Bawah di antara Nama dengan NIP  

Data 1, 2 dan 6 

Dr. TOTO UJIARTO, S.Pd., M.Pd. 

NIP 19690830 1993306 1 001 

Pembenaran dari data di atas adalah 

Dr. Toto Ujiarto, S.Pd., M.Pd. 

NIP 19690830 1993306 1 001 
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Garis bawah digunakan untuk menandai kata-kata penting bukan 

digunakan di antara nama dan NIP, penulisan yang benar adalah tanpa garis 

bawah. 

3.1.2 Kesalahan diksi pada surat dinas di SD Negeri Klampok 02 Kabupaten Brebes 

Kebakuan Kata  

Data 10 

Mohon ijin kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Pembenaran dari data 10 adalah 

mohon izin kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

 

Kata ijin dalam KBBI kata baku yang benar adalah izin. 

Data 10 dan 18 

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih 

Pembenaran dari data 10 dan 18 adalah 

atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih 

 Kata kerjasama dan terimakasih dalam penulisan KBBI kata baku 

yang benar adalah kerja sama dan terima kasih.  

Kehematan Kata  

Data 22 

Wanasari, 15 Februari 2019 

Pembenaran dari data 22 adalah 

15 Februari 2019 

 

Pada suatu dinas terdapat kop surat yang terdapat tempat dimana surat 

tersebut dibuat. Jadi, penulisan tempat bersama dengan tanggal surat 

merupakan kemubadziran kata 

Data 13 dan 17 

Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungann-Nya. 

Pembenaran dari data tersebut adalah 

Semoga kita berada dalam lindungann-Nya. 
 

Kata kita semua selalu berada di dalam merupakan pemborosan kata, 

maka kata semua selalu di perlu dihilangkan. 

3.2 Pembahasan  

Endah (2012) menenliti “Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Karangan Eksposisi 

Siswa SMA Karanganyar”. Hasil penelitian kesalahan bahasa yang sering terjadi 
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dalam karangan siswa dibagi menjadi empat kesalahan: kesalahan ejaan, kesalahan 

diksi, kesalahan kalimat, dan kesalahan paragraf. Persamaan penelitian Endah 

dengan penelitian ini sama-sama mengkaji kesalahan berbahasa yaitu terdapat 

kesalahan ejaan dan kesalahan diksi. Perbedaan penelitian ini menganalisis surat 

dinas, sedangkan penelitian Endah menganalisis karangan eksposisi siswa. 

Mardianti (2016) meneliti “Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam 

Karangan Siswa Kelas X SMK Negeri 01 Kota Jambi”. Hasil dari sampel yang 

diambil, kesalahan berbahasa yang paling sering ditemukan adalah kesalahan ejaan. 

Selain itu, kesalahan afiks, reduplikasi, pemborosan kata, dan diksi  juga ditemukan  

dalam karangan siswa. Kesalahan penulisan huruf kapital banyak ditemukan akibat 

banyaknya siswa yang tidak menggunakan huruf kapital sebagai huruf pertama pada 

awal kalimat, judul karangan,  nama  hari,unsur  pertama  nama orang,  kata  ganti 

Anda, dan unsur nama diri geografi. Persamaan dengan penelitian Merdianti dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kesalahan berbahasa. Perbedaanya terletak 

pada objek yang diteliti Mardianti meneliti karangan siswa, sedangkan penelitian ini 

meneliti surat dinas. 

 

4. PENUTUP 

Bentuk kesalahan ejaan yang terdapat dalam surat dinas keluar dan masuk di SD 

Negeri Klampok 02 mencakup a) penulisan huruf kapital, contoh pada data 9 

penulisan kata PEMBERITAHUAN pada perihal surat dinas seharusnya ditulis 

Undangan, b) penggunaan tanda baca meliputi : tanda titik, koma, titik koma, pisah, 

petik, c) penulisan cetak miring dan garis bawah, contoh pada  penulisan alamat kop 

surat pada data 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17 dan 18 seharusnya ditulis dengan huruf 

tegak. 

Kesalahan diksi dalam surat dinas di SD Negeri Klampok 02 mencakup a)  

ketidak bakuankata, contoh pada data 10 penulisan kata Ijin pada tanggal surat dinas 

seharusnya ditulis dengan kata baku izin, dan b) kehematan kata, contoh pada data 6 

penulisan kalimat nama tersebut di atas untuk pinjam pada  isi surat seharusnya 

nama tersebut untuk pinjam. 
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