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ANALISIS KESALAHAN PENULISAN EJAAN DALAM SOAL UAS 

BAHASA INDONESIA TINGKAT SMP 

Abstrak 

Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan salah satu alat evaluasi yang digunakan 

untuk mengetahui perkembangan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan 

selama satu semester. Oleh karena itu dalam penyelenggarannya harus 

dipersiapkan secara matang, termasuk dalam pembuatan soal. namun pada 

kenyataannya ketika dilakukan pengamatan dan analisis awal terhadap beberapa 

soal Ujian Akhir Semester (UAS)  khusunya pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia tingkat SMP, masih banyak soal yang mengandung kesalahan 

berbahasa, terutama kesalahan pada penulisan ejaan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini, yaitu: 1) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penulisan huruf atau 

pemakaian huruf dalam soal UAS Bahasa Indonesia tingkat SMP dan 

memaparkan bentuk soal yang benar. 2) Mendeskripsikan bentuk kesalahan 

penulisan tanda baca dalam soal UAS Bahasa Indonesia tingkat SMP dan 

memaparkan bentuk soal yang benar. 3) Mendeskripsikan bentuk kesalahan 

penulisan kata dalam soal UAS Bahasa Indonesia tingkat SMP dan memaparkan 

bentuk soal yang benar. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu deskripsi 

kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu berupa penulisan ejaan dalam soal UAS 

mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan metode simak dan catat. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan 

metode padan lingual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kesalahan 

penulisan ejaan pada soal UAS bahasa Indonesia tingkat SMP tingkat SMP paling 

banyak ditemui dalam pemakaian tanda baca yaitu sebanyak 50%, kemudian 

diikuti oleh pemakaian huruf 32,5% dan penulisan kata 17,5%. 

 

Kata kunci:  Penulisan Ejaan, Soal UAS, Bahasa Indonesia 

Abstract 

Final Examination (UAS) is one of the evaluation tools used to determine the 

development of learning outcomes that have been carried out for one semester. 

Therefore, in its implementation must be prepared carefully, including in making 

questions. but in reality when preliminary observations and analyzes of some 

Final Examination Semester (UAS) questions especially in Indonesian Language 

at junior high school level, there are still many questions that contain language 

errors, especially errors in spelling writing. The purpose of this study, namely: 1) 

Describe the form of writing errors in letters or the use of letters in the Indonesian 

junior high school level final examination and explain the correct form of 

questions. 2) Describe the form of writing punctuation errors in Indonesian junior 

high school final examination and explain the correct form of questions. 3) 

Describe the form of writing errors in junior high school level Indonesian final 

examination and explain the correct form of questions. The method used in this 

study is a qualitative description. The data in this study are in the form of writing 

spelling in the matter of Indonesian Junior High School UAS. Data collection 

techniques are done by listening and note taking. While the data analysis 
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technique is done by the lingual equivalent method. The results of this study 

indicate that the analysis of spelling errors in the Indonesian UAS level at the 

junior high school level is mostly found in the use of punctuation which is as 

much as 50%, then followed by the use of letters 32.5% and writing words 17.5%. 

 

Keywords: Writing Spelling, Final Examination, Indonesian Language 

 

1. PENDAHULUAN 

Ujian Akhir Semester merupakan salah satu alat evaluasi yang digunakan untuk 

mengetahui perkembangan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan selama 

satu semester. Evaluasi ini dilakukan  pada akhir semester di seluruh sekolah yang 

ada di Indonesia. Ujian Akhir Semester (UAS) bertujuan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan serta sebagai salah satu alat ukur pencapaian tujuan 

pembelajaran selama satu semester. Oleh karena itu dalam penyelenggarannya 

harus dipersiapkan secara matang, termasuk dalam pembuatan soal. 

Pembuatan soal Ujian Akhir Semester (UAS) ini harus dibuat oleh 

seseorang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan berbahasa yang baik. 

Kerena kemampuan dan keterampilan berbahasa sangat berpengaruh terhadap 

kualitas soal yang dibuat. Oleh karena itu sudah seharusnya soal Ujian Akhir 

Semester (UAS) terbebas dari kesalahan berbahasa terutama kesalahan pada 

penulisan ejaan, seperti dalam penulisan tanda baca, pemakain huruf dan 

penulisan kata. Karena kesalahan tersebut dapat mempengaruhi pemahaman siswa 

mengenai makna yang terkandung dalam soal, sehingga apa yang dimaksudkan 

penulis soal, tidak dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik dan membuat 

siswa menjadi bingung dan dengan otomatis akan berdampak pula pada tahap 

penilaian. 

Meskipun penulisan ejaan adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah 

tulisan, khusunya dalam penulisan soal Ujian Akhir Semester (UAS), namun pada 

kenyataannya ketika dilakukan pengamatan dan analisis awal terhadap beberapa 

soal Ujian Akhir Semester (UAS)  khusunya pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), masih banyak soal yang 

mengandung kesalahan berbahasa, terutama kesalahan pada penulisan ejaan, 

seperti kesalahan pemakaian huruf, tanda baca dan penulisan kata. Misalnya 
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dalam kutipan soal Ujian Akhir Semester tingkat SMP berikut ini “Baik secara 

kelompok atau organisasi maupun individual, masyarakat secara spontan 

mengumpulan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang 

kena musibah”. Kesalahan dalam kutipan soal diatas termasuk dalam kesalahan 

penulisan ejaan yaitu kesalahan penulisan kata. Hilangnya prefiks ter- pada kata 

kena, mengakibatkan kata tersebut menjadi kata yang tidak baku, Oleh karena itu, 

dalam kalimat tersebut seharusnya mendapatkan prefiks ter- supaya sesuai dengan 

kaidah kebahasaan yang benar, sehingga menjadi terkena. Kesalahan semacam ini 

tentu akan sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi dan penilaian. Padahal 

Ujian Akhir Semester (UAS) ini digunakan sebagai alat untuk mengatahui 

pencapaian atau perkembangan siswa selama satu semester. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya analisis 

kesalahan penulisan ejaan pada soal Ujian Akhir Semester (UAS) tingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Analisis kesalahan penulisan ejaan yang akan 

dilakukan meliputi kesalahan yang berhubungan dengan penulisan huruf atau 

pemakaian huruf, penulisan kata dan tanda baca. 

Melalui adanya analisis kesalahan berbahasa khusunya pada penulisan ejaan 

ini, diharapkan pembuat soal dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan 

serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan berbahasa khusunya dalam 

penulisan ejaan, sehingga kesalahan berbahasa pada penulisan ejaan dalam soal 

Ujian Akhir Semester (UAS) tingkat SMP dapat diminimalisir, sehingga soal 

UAS dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Penelitian ini dilengkapi dengan penelitian yang relevan guna mengetahui 

keaslian karya ilmiah ini, Arvianto (2016) dengan judul Analisis Kualitas dan 

Keterbacaan Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, peniliti 

mengkaji kualitas dan keterbacaan baik dari kesalahan penulisan ejaan maupun 

dalam sistem pemakaian soal. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu analisis yang 

dilakukan lebih luas tidak hanya dalam penulisan ejaan saja. Namun, secara 

keseluruhan penelitian tersebut dapat dijadikan acuan peneliti untuk melakukan 

penelitian pada soal Ujian Akhir Semester (UAS). 
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Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Atrianing Yessi Wijayanti 

(2016) dengan judul Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada Skripsi 

Mahasiswa Program Studi di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 

GUPPI UNDARIS. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji kesalahan 

penulisan ejaan pada skripsi mahasiswa UNDARIS. Perbedaan dengan penelitian 

ini yaitu objek yang diteli. Namun, secara keseluruhan penelitian tersebut dapat 

dijadikan acuan peneliti untuk melakukan penelitian pada soal Ujian Akhir 

Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Ghufron (2016) dengan judul 

Kesalahan Pemakain Ejaan dalam Karangan Siswa. Dalam penelitian tersebut 

peneliti mengkaji kesalahan penulisan ejaan pada karangan siswa. Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu objek yang diteli. Namun, secara keseluruhan 

penelitian tersebut dapat dijadikan acuan peneliti untuk melakukan penelitian pada 

soal Ujian Akhir Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Arizona (2016) dengan judul 

Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada Skirpsi Mahasiswa Fakultas Hukum UNILA 

dan Implikasinya. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji kesalahan 

penulisan ejaan pada skripsi mahasiswa. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu 

objek yang diteli. Namun, secara keseluruhan penelitian tersebut dapat dijadikan 

acuan peneliti untuk melakukan penelitian pada soal Ujian Akhir Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Najamuddin (2016) dengan 

judul Analisis Kesalahan Pemakaian Ejaan Bahasa Indonesia Pada Penulisan 

Karangan Narasi Siswa Kelas VIII MTs Syamsul Huda Peresak Desa Sepakek 

Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian tersebut 

peneliti mengkaji kesalahan penulisan ejaan pada penulisan karangan narasi siswa 

kelas VIII. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek yang diteli. Namun, secara 

keseluruhan penelitian tersebut dapat dijadikan acuan peneliti untuk melakukan 

penelitian pada soal Ujian Akhir Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Adisaputra (2017) dengan judul 

Error Analysis In Language At Name Boards And  Fabric Range In Medan, 
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Indonesia (Case Study In Medan). Dalam penelitian tersebut peniliti mengkaji 

kesalahan berbahasa Indonesia dalam papan nama di Medan. Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu objek yang diteli. 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Lantuba, Gazali Lembah, dan 

Yunidar Nur (2017) dengan judul Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Dalam 

Penyusanan Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) Guru Sekolah Dasar 

Kecamatan Ulujadi. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji kesalahan 

penulisan ejaan pada dalam Penyusanan Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) 

guru Sekolah Dasar Kecamatan Ulujadi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu 

objek yang diteli. Namun, secara keseluruhan penelitian tersebut dapat dijadikan 

acuan peneliti untuk melakukan penelitian pada soal Ujian Akhir Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Kalee (2018) dengan judul 

Error Analysis In The Use Of Affixation In Indonesian Language Paper Written 

By Thai Students. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji kesalahan afiksasi 

bahasa Indonesia dalam artikel yang ditulis oleh siswa dari Thailand. Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu objek yang diteliti dan analisis yang digunakan lebih 

sempit, karena hanya dalam afiksasi yang masuk dalam penulisan kata apabila di 

dalam ejaan. Namun, secara keseluruhan penelitian tersebut dapat dijadikan acuan 

peneliti untuk melakukan penelitian pada soal Ujian Akhir Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Khairun (2018) dengan judul 

Analisis Kesalahan Berbahasa pada Berita dalam Media Surat Kabar Sinar 

Indonesia Baru. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji kesalahan berbahasa 

dari segi ejaan, morfologi, sintaksis dan semantik yang terdapat dalam surat kabar 

Sinar Baru Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek yang diteliti. 

Namun, secara keseluruhan penelitian tersebut dapat dijadikan acuan peneliti 

untuk melakukan penelitian pada soal Ujian Akhir Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Nurwicaksono (2018) dengan  

judul Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Pada Teks  Ilmiah Mahasiswa. 

Dalam penelitian teresebut peneliti mengkaji kesalahan berbahasa Indonesia 

dalam teks ilmiah yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu objek yang diteliti dan analisis yang dilakukan lebih luas tidak 
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hanya ejaan saja. Namun, secara keseluruhan penelitian tersebut dapat dijadikan 

acuan peneliti untuk melakukan penelitian pada soal Ujian Akhir Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Qhadafi (2018) dengan judul 

Analisis Kesalahan Penulisan Ejaan Yang Disempurnakan dalam Teks Negosisasi 

Siswa SMA Negeri 3 Palu. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji kesalahan 

penulisan ejaan pada teks negosisasi siswa SMA Negeri 3 Palu. Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu objek yang diteli. Namun, secara keseluruhan penelitian 

tersebut dapat dijadikan acuan peneliti untuk melakukan penelitian pada soal 

Ujian Akhir Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan oleh Pandini (2019) dengan judul 

Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan Pada Karangan 

Narasi Siswa Kelas XI SMAN 5 Model Palu. Dalam penelitian tersebut peneliti 

mengkaji kesalahan penulisan ejaan pada karangan narasi siswa kelas XI SMAN 5 

Model Palu. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek yang diteli. Namun, 

secara keseluruhan penelitian tersebut dapat dijadikan acuan peneliti untuk 

melakukan penelitian pada soal Ujian Akhir Semester (UAS). 

Penelitian sejenis selanjutnya dilakukan Tussolekha (2019) dengan judul 

Kesalaahan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia pada Makalah Karya 

Mahasiswa. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji kesalahan penulisan 

ejaan pada makalah karya mahasiswa. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek 

yang diteli. Namun, secara keseluruhan penelitian tersebut dapat dijadikan acuan 

peneliti untuk melakukan penelitian pada soal Ujian Akhir Semester (UAS). 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu deskripsi kualitatif 

karena data yang diolah berupa deskripsi kata tertulis atau lisan yang dapat 

diamati.yaitu berupa dokumen soal Ujian Akhir Semester (UAS) bahasa Indonesia  

tingakat SMP. Data yang sudah diperoleh nantinya akan diamati secara seksama 

dan dianalisis secara detail kemudian disimpulkan. 

Penelitian ini tidak ditentukan  tempatnya karena sumber data berupa 

dokumen soal Ujian Akhir Semester (UAS). Peneliti mengambil soal Ujian Akhir 



7 

 

Semester (UAS) bahasa Indonesia di beberapa Sekolah Menengah Pertama seperti 

SMP N 18 Surakarta, SMP N 2 Slawi, SMP N 3 Tasikmadu, Karanganyar dan 

SMP N 4 Ponorogo. Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif, waktu dan 

kegiatan penelitian bersifat fleksibel. 

Data dalam  penelitian ini yaitu penulisan ejaan yang meliputi pemakaian 

atau penulisan huruf, penulisan tanda baca dan penulisan kata pada soal Ujian 

Akhir Semester bahasa Indonesia tahun 2019 . Sedangkan sumber data dalam 

penelitian ini yaitu berupa dokumen soal Ujian Akhir Semester (UAS) bahasa 

Indonesia tingkat SMP di Kota Surakarta, Kabupaten Tegal, Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo. 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

metode simak, yakni cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan 

menyimak kesalahan berbahasa yang difokuskan pada ejaan. Selanjutnya 

menggunakan teknik catat sebagai teknik lanjutan dari metode simak. Teknik 

analisis data yang digunakan peniliti dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan  metode padan interlingual. Metode padan interlingual yaitu metode 

penelitian dimana analisis data dilakukan dengan cara menghubungbandingkan 

unsurunsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun 

dalam beberapa bahasa yang berbeda. 

Keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penlitian ini yaitu 

dengan trianggulasi sumber data dan juga teori. Trianggulasi sumber data 

digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber yang berbeda 

tetapi dengan satu  metode yang sama. Dalam hal ini, peneliti mencari beberapa 

data yang berupa dokumen soal Ujian Akhir Semester Bahasa Indonesia tahun 

2019 tingkat SMP dari beberapa sekolah. Sedangkan trianggulasi teori dilakukan 

untuk memberikan pemahaman yang lebih baik saat memahami data dengan 

penggunaan beberapa teori yang berbeda. 
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3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak kesalahan yang terdapat dalam soal 

Ujian Akhir Semester (UAS) Bahasa Indonesia tingkat SMP tahun 2019 yang 

terjadi karena penulisan ejaan. Kesalahan penulisan ejaan dalam soal ini 

ditemukan sebanyak 40 data kesalahan, meliputi pemakaian huruf sebanyak 

32,5%, penulisan kata sebanyak 17,5%, dan pemakaian tanda baca sebanyak 50%. 

Berikut diagram presentase analisis kesalahan penulisan ejaan dalam soal Ujian 

Akhir Semester Bahasa Indonesia tingkat SMP tahun 2019. 

 

Gambar 1. Presentase kesalahan penulisan ejaan dalam soal UAS 

Berikut  dijelaskan secara rinci sebaran kesalahan penulisaan ejaan soal 

Ujian Akhir Semester Bahasa Indonesia Tingkat SMP tahun 2019. 

1. Kesalahan Pemakaian Huruf 

Soal UAS Bahasa Indonesia Tingkat SMP tahun 2019 tidak luput dari berbagai 

kesalahan. Kesalahan yang ditemukan dalam kaitannya dengan pemakaian huruf 

sangat bervariasi diantaranya pemakaian huruf miring dan huruf kapital. 

Kesalahan pemakaian huruf miring yang ditemukan yaitu sebanyak 8 data, 5 data 

kesalahan pemakaian huruf dalam istilah asing, 3 data kesalahan pemakaian huruf 

dalam nama ilmiah.  

Adapaun kesalahan dalam pemakaian huruf kapital yang ditemukan yaitu 

sebanyak 5 data, 3 data kesalahan penulisan huruf kapital di awal kalimat, 1 data 

kesalahan dalam penamaan geografi dan 1 data kesalahan dalam penulisan huruf 

kapital pada petikan langsung. Secara keseluruhan kesalahan pemakaian huruf 

yang ditemukan dalam soal UAS Bahasa Indonesia tingkat SMP tahun 2019 yaitu 

sebanyak 13 data. Berikut penjabaran kesalahan pemakaian huruf. 

Pemakaian Huruf 

Penulisan Kata 

Pemakaian Tanda 
Baca 
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a. Kesalahan Pemakaian Huruf Miring 

1) Kesalahan pemakain huruf miring dalam  dalam istilah asing 

Kesalahan penggunaan huruf miring dalam istilah asing terjadi pada kalimat 

kalimat di bawah ini. 

(1) Hanya saja memang, bagi sebagian orang, termasuk peresensi, beberapa 

adegan dalam novel ini mengingatkan pada beberapa cuplikan film 

“action”, (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 50, 

Halaman 10, 2019) 

(2) Bahkan yang special adalah kemampuan Tere Liye menjabarkan sesuatu 

yang “njlimet” (ilmu ekonomi-red) secara gambling dan jelas, (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 50, Halaman 10, 2019) 

(3) Setelah program computer hilang, tekanlah tombol power pada layar 

monitor dan “stabilizer” saluran listrik, (Soal Penilaian Akhir Semester 

gasal kelas VII, No. 23, Halaman 6, 2019) 

(4) Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di 

kelompok “consuming class”,  (Soal Penilaian Akhir Semester gasal 

kelas VIII, No. 28, Halaman 5, 2019) 

(5) Tongkonan berasal dari kata “tongkon” yang artinya duduk bersama-

sama, (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 8, Halaman 3, 

2019) 

Bentuk Benar : 

(1a)  Hanya saja memang, bagi sebagian orang, termasuk peresensi, 

beberapa adegan dalam novel ini mengingatkan pada beberapa cuplikan 

film action, (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 50, 

Halaman 10, 2019) 

(2a)  Bahkan yang special adalah kemampuan Tere Liye menjabarkan sesuatu 

yang njlimet  (ilmu ekonomi-red) secara gambling dan jelas, (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 50, Halaman 10, 2019) 

(3a)  Setelah program computer hilang, tekanlah tombol power pada layar 

monitor dan stabilizer saluran listrik, (Soal Penilaian Akhir Semester 

gasal kelas VII, No. 23, Halaman 6, 2019) 
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(4a) Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di 

kelompok consuming class,  (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas 

VIII, No. 28, Halaman 5, 2019) 

(5a) Tongkonan berasal dari kata  tongkon  yang artinya duduk bersama-

sama, (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 8, Halaman 

3, 2019) 

  Kesalahan pada pada kalimat (1) terletak pada kata action, yang 

merupakan kata dalam bahasa Inggris. Kata action seharusnya ditulis miring. 

Hal ini sesuai dengan aturan dalam PUEBI point 3 yang menyatakan bahwa 

huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa 

daerah atau bahasa asing. 

Kemudian pada kalimat nomor (2), kesalahan terjadi karena kata njlimet. 

Kata njlimet merupakan kata dalam bahasa Jawa yang artinya rumit. Oleh 

karena kata njlimet ini haruslah ditulis dengan menggunakan huruf miring, 

karena termasuk dalam bahasa daerah. 

Begitu pula pada kalimat nomor (3), (4) dan (5). Kesalahan penulisan 

terletak pada kata stabilizer, consuming class dan tongkon yang tidak ditulis 

miring. Kata tersebut harus ditulis miring karena kata tersebut merupakan 

istilah dalam bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Toraja. 

2) Kesalahan pemakaian huruf miring dalam nama ilmiah. 

Kesalahan penggunaan huruf miring dalam nama ilmiah terjadi pada 

kalimat-kalimat di bawah ini. 

(1) Di kalangan masyarakat tradisional, buah manggis dipercaya dapat 

menyembuhkan beberapa penyakit, seperti sariawan, “desenti”, 

amandel, “abses”, (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, 

No. 45, Halaman 10, 2019) 

(2) Peristiwa ini disebut dengan “etiolasi”, (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal kelas IX, No. 7, Halaman 3, 2019) 

(3) Orang yang minum sedikitnya empat gelas kopi sehari memiliki 

resiko 20% lebih rendah terserang kangker kulit “melanoma”, (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 34, Halaman 8, 2019) 



11 

 

Bentuk Benar: 

 (1a) Peristiwa ini disebut dengan  etiolasi, (Soal Penilaian Akhir Semester 

gasal kelas IX, No. 7, Halaman 3, 2019) 

 (2a)  Orang yang minum sedikitnya empat gelas kopi sehari memiliki resiko 

20% lebih rendah terserang kangker kulit melanoma, (Soal Penilaian 

Akhir Semester gasal kelas VII, No. 34, Halaman 8, 2019) 

 (3a) Di kalangan masyarakat tradisional, buah manggis dipercaya dapat 

menyembuhkan beberapa penyakit, seperti sariawan, desenti, amandel, 

“abses”, (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 45, 

Halaman 10, 2019) 

Kesalahan pada kalimat nomor (1), (2) dan (3), terletak pada kata 

etiolasi, melanoma, desenti, abses. Kata etiolasi, melanoma, desenti, abses 

seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf miring. Hal ini sesuai dengan 

aturan dalam PUEBI yang menyatakan bahwa huruf miring dipakai untuk 

menuliskan nama ilmiah. 

b. Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital 

1) Kesalahan pemakaian huruf kapital pada awal kalimat 

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat terjadi pada 

kalimat-kalimat di bawah ini. 

(1)  “tokoh” adalah muatan yang menyamar, (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal  kelas VII, No.11, Halaman 4, 2019) 

(2) Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengenang jasa Bapak 

Pendidikan Nasional kita Bapak “KI” Hajar Dewantara. (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 22, Halaman 6, 2019). 

(3) […] Hentikanlah merokok sebelum candu rokok melekat pada diri 

Anda. (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 15, 

Halaman 3, 2019) 

Bentuk Benar: 

(1a)  “Tokoh” adalah muatan yang menyamar, (Soal Penilaian Akhir  

Semester gasal  kelas VII, No.11, Halaman 4, 2019) 
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(2a)  Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengenang jasa Bapak 

Pendidikan Nasional kita Bapak “Ki” Hajar Dewantara. (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 22, Halaman 6, 2019). 

(3a)  […] hentikanlah merokok sebelum candu rokok melekat pada diri 

Anda. (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 15, 

Halaman 3, 2019) 

Kesalahan dalam kalimat nomor (1) terletak pada kata tokoh yang 

merupakan kata awal dalam sebuah kalimat. Kata tokoh seharusnya ditulis 

dengan menggunakan huruf kapital diawal kata. Hal ini sesuai dengan aturan 

dalam PUEBI point 1, yang menyatakan bahwa huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama awal kalimat. 

Kesalahan dalam kalimat nomor (2) dan (3) juga belum tepat dalam 

pemakaian huruf yang sesuai dengan ejaan, karena kata KI dan Hentikan. 

Dimana kata-kata tersebut bukanlah kata awal dalam kalimat maupun kata 

yang harus menggunakan huruf kapital dalam ejaan, sehingga kata tersebut 

tidak tepat karena menggunakan huruf kapital. 

2) Kesalahan pemakaian huruf kapital dalam penamaan geografi 

Kesalahan penggunaan huruf kapital dalam penamaan geografi  terjadi pada 

kalimat-kalimat di bawah ini. 

(1) Alkisah, disebuah desa di lereng “lembah” Gianti, (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal, kelas VII, No. 28, Halaman 8, 2019) 

Bentuk Benar: 

(1a) Alkisah, disebuah desa di lereng “Lembah” Gianti, (Soal  Penilaian 

Akhir Semester gasal, kelas VII, No. 28, Halaman 8, 2019) 

Kesalahan dalam kalimat nomor (1) terjadi karena kata lembah. Kata 

lembah merupakan nama dalam geografi, dimana dalam penulisannya 

seharusnya didahului oleh huruf kapital diawal kata. Hal ini sesuai dengan 

aturan PUEBI dalam pemakan huruf kapital point  9, yang menyatakan bahwa 

huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 

3) Kesalahan pemakaian huruf kapital dalam petikan langsung 
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Kesalahan penggunaan huruf kapital dalam petikan langsung terjadi pada 

kalimat-kalimat di bawah ini. 

(1) Polisi mengatakan bahwa “siswa yang belum memiliki SIM dilarang 

membawa sepeda motor.” (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas 

VIII, No. 9, Halaman 2, 2019) 

Bentuk benar: 

(1a)   Polisi mengatakan bahwa “Siswa yang belum memiliki SIM  dilarang 

membawa sepeda motor.” (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas 

VIII, No. 9, Halaman 2, 2019) 

Kesalahan kalimat nomor (1) terletak pada kata siswa. Kata siswa 

dalam kalimat diatas merupakan kata awal dalam sebuah petikan langsung, 

yang dalam penulisannya harus menggunakan huruf kapital sebagai huruf 

pertamanya. Hal ini sesuai dengan aturan PUEBI dalam pemakain huruf 

kapital point 3 yang menyatakan bahwaa huruf kapital dipakai pada awal 

kalimat dalam petikan langsung.  

3.2  Kesalahan Penulisan Kata 

Kesalahan penulisan kata dalam soal Ujian Akhir Semester tingkat SMP tahun 

2019  ditemukan sebanyak tuju data. Kesalahan ini masing-masing terdiri dari 2 

data kesalahan penulisan kata dalam singkatan dan akronim, 2 data dalam kata 

depan, 2 data dalam angka, 1 data dalam kata berimbuhan. 

a. Kesalahan Singkatan dan Akronim 

1) Kesalahan penulisan kata dalam satuan ukuran dan mata uang 

      Kesalahan penulisan kata dalam satuan ukuran dan mata uang terjadi pada 

kalimat-kalimat di bawah ini. 

(1) Bahan yang digunakan adalah 100 “g” daun kemangi dan 200ml 

air panas. (Soal Penilaian Akhir Semeseter gasal kelas IX, No. 5, 

Halaman 2, 2019) 

(2) Luas 850 m
2 

harga pemeternya 2,5 “jt”. (Soal Penilaian Akhir 

Semeseter gasal kelas VIII, No. 8, Halaman 3, 2019) 

Bentuk Benar 
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(1a) Bahan yang digunakan adalah 100 “gram” daun kemangi dan      

200ml air panas. (Soal Penilaian Akhir Semeseter gasal kelas IX, 

No. 5, Halaman 2, 2019) 

(2a)  Luas 850 m
2 

harga pemeternya 2,5 “juta”. (Soal Penilaian Akhir 

Semeseter gasal kelas VIII, No. 8, Halaman 3, 2019) 

Kesalahan dalam kalimat nomor (1) dan (2) terletak pada huruf g 

dan jt, yang merupakan bentuk singkatan dari kata gram dan juta. 

Dimana dalam penulisan singkatan satuan timbangan dan singkatan mata 

uang yang sesuai dengan ejaan, singkatan dari gram yaitu gr bukan g dan 

singkatan kata juta dalam penulisan singkatan yang sesuai dengan ejaan 

tetap ditulis juta. Sehingga kalimat nomor (1) dan (2) merupakan kalimat 

yang salah dalam penulisan singkatan. Hal ini sesuai dengan aturan 

PUEBI dalam penulisan singkatan dan akronim. 

b. Kesalahan Kata Depan 

1) Kesalahan penulisan kata dalam kata depan 

Kesalahan penulisan kata dalam kata depan terjadi pada kalimat-kalimat 

di bawah ini. 

(1) Air terjun Curug Cantel berlokasi “si” Pedukuhan Kalipedes, Desa 

Sigedong Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. (Soal Penilaian 

Akhir Semeseter gasal kelas VII, No. 2, Halaman 3, 2019) 

(2) Oleh karena itu, jika Anda berniat untuk berwisata Kota Ponorogo, 

(Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 6, Halaman, 2, 

2019) 

Bentuk Benar: 

(1a)  Air terjun Curug Cantel berlokasi “di” Pedukuhan Kalipedes, Desa 

Sigedong Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. (Soal Penilaian 

Akhir Semeseter gasal kelas VII, No. 2, Halaman 3, 2019) 

(2a) Oleh karena itu, jika Anda berniat untuk berwisata “ke” Kota 

Ponorogo, (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 6, 

Halaman, 2, 2019) 
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Kesalahan dalam kalimat (1) terletak pada kata si yang merupakan 

kata depan. Dimana kata depan si ini tidak tepat karena kalimat yang 

mengikutinya merupakan kalimat yang berketarangan tempat. Kata 

depan yang diikuti oleh keterangan tempat yang tepat dengan kalimat (1) 

yaitu kata depan di. 

Adapun kesalahan dalam kalimat (2) yang terletak karena tidak 

adanya kata depan di depan kalimat berketerangan tempat. Dimana 

seharusnya sebelum kata kota diberi kata depan sehingga tidak 

menimbulkan ambiguitas dalam kalimat tersebut.  

c. Kesalahan Angka dan Bilangan 

1) Kesalahan penulisan kata dalam penulisan bilangan tingkat 

Kesalahan penulisan kata dalam penulisan bilangan tingkat terjadi pada 

kalimat-kalimat di bawah ini. 

(1) Sepanjang abad 20 dan 2, (Soal Penilaian Akhir Semester gasal 

kelas VIII, No, 40, Halaman 7, 2019) 

(2) Aapalagi di abad 21 ini, perkembangan tekhnologi di dunia sedang 

berkembang pesat. (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VIII, 

No, 50, Halaman 12, 2019) 

Bentuk Benar: 

(1a)  Sepanjang abad XXdan  II, (Soal Penilaian Akhir Semester  gasal 

kelas VIII, No, 40, Halaman 7, 2019) 

(2a)  Aapalagi di abad XI ini, perkembangan tekhnologi di dunia sedang 

berkembang pesat. (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VIII, 

No, 50, Halaman 12, 2019) 

Kesalahan dalam kalimat nomor (1) dan (2) terletak pada penulisan 

angka 20, 2, dan 21. Penulisan angka tersebut salah karena angka 

tersebut merupakan bilangan tingkat, sedangkan dalam penulisan 

bilangan tingkat yang sesuai dengan ejaan yaitu dengan menggunakan 

huruf romawi bukan huruf arab. Hal ini sesuai dengan aturan PUEBI 

dalam penulisan angka dan bilangan point 8 yang menyatakan bahwa 
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penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan menggunakan huruf 

romawi. 

d. Kesalahan Kata Berimbuhan 

1) Kesalahan penulisan kata dalam kata berimbuhan 

Kesalahan penulisan kata dalam kata berimbuhan terjadi pada kalimat-

kalimat di bawah ini. 

(1) Keunikan pasar Terapung banyak “mempukau” wisatawan lokal 

maupun luar yang melihat atau berbelanja di Pasar Terapung. (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No, 4, Halaman 2, 2019) 

Bentuk Benar: 

(1a)   Keunikan pasar Terapung banyak “memukau” wisatawan lokal     

maupun luar yang melihat atau berbelanja di Pasar Terapung. (Soal Penilaian 

Akhir Semester gasal kelas VII, No, 4, Halaman 2, 2019) 

     Kesalahan dalam kalimat nomor (1) terletak pada kata mempukau. 

Dimana kata mempukau merupakan kata yang berasal dari kata dasar pukau 

yang diberi imbuhan mem-, yang jika digabung menjadi memukau bukan 

mempukau, karena huruf konsonan [p] apabila bertemu dengan imbuhan 

mem- akan melesap. 

3.3  Kesalahan Pemakaian Tanda Baca 

Kesalahan pemakaian tanda baca yang terdapat dalam soal Ujian Akhir Semester 

tingkat SMP tahun 2019 ditemukan sebanyak 20 data. Kesalahan ini masing-

masing terdiri dari 1 data kesalahan tanda elipsis, 4 data kesalahan tanda koma, 4 

data kesalahan tanda kurung siku, 3 data kesalahan tanda petik, 2 data kesalahan 

tanda titik dua, 5 data kesalahan tanda titik, dan 1 data kesalahan tanda seru. 

a. Kesalahan Tanda Elipsis 

1) Kesalahan pemakaian tanda baca ellipsis 

Kesalahan pemakaian tanda baca elipsis terjadi pada kalimat di bawah ini. 

(1) Informasi yang sesuai dengan teks di atas adalah “…” (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 1, Halaman 1, 2019) 
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Bentuk Benar 

(1a) Informasi yang sesuai dengan teks di atas adalah “….” (Soal   

Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 1, Halaman 1, 2019) 

Kesalahan dalam kalimat (1) terletak pada pemakaian tanda elipsis 

(…). Dimana apabila tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan tanda 

spasi maka titik yang ada dalam tanda elipsis berjumlah tiga titik, 

sedangkan tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, dalam 

hal ini tanda elipsis jadi berjumlah empat titik, seperti pada kalimat (21).  

Kesalahan dalam kalimat (1) ini sering kali dilakukan oleh penulis, 

karena kebanyakan penulis tidak begitu memperhatikan tanda, padahal 

aturan ini jelas-jelas ada dalam ejaan yang berlaku. Dimana dalam aturan 

PUEBI mengenai pemakaian tanda baca elipsis dalam point 1 menyatakan 

bahwa (1) Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi, (2) Tanda 

elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik (jumlah titik empat buah). 

b. Kesalahan Tanda Koma 

1) Kesalahan pemakaian tanda baca koma dalam unsur pemerincian 

Kesalahan pemakaian tanda baca koma dalam unsur pemerician  terjadi 

pada kalimat-kalimat di bawah ini. 

(1) Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat 

menciptakan masyarakat yang sehat aman, tentram, lahir dan batin. 

(Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 44, Halaman 

10, 2019) 

(2) Beberapa kelelawar makan darah buah, ikan, dan kaktus. (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 3, Halaman 1, 2019) 

Bentuk Benar: 

(1a) Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat 

menciptakan masyarakat yang sehat aman, tentram, lahir, dan batin. 

(Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 44, Halaman 

10, 2019) 

(2a) Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 3, Halaman 1, 2019) 



18 

 

Kesalahan dalam kalimat (1) dan (2) terletak pada tidak adanya 

pemakaian tanda koma (,) setelah kata tentram dan ikan. Padahal kata 

tentram dan ikan dalam kalimat tersebut merupakan salah satu unsur 

dalam pemerincian di kalimat yang dalam penulisannya harus 

menggunakan tanda baca koma sebagai pemisah dalam unsur 

pemirincian yang satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan aturan 

PUEBI dalam pemakaian tanda baca koma point 1 yang menyatakan 

tanda koma dipakai diantara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau 

pembilangan. 

2) Kesalahan pemakaian tanda baca koma dalam kata atau ungkapan 

penghubung antar kalimat 

Kesalahan pemakaian tanda baca koma dalam kata atau ungkapan 

penghubung antar kalimat terjadi pada kalimat di bawah ini. 

(1) Maka dari itu kita wajib waspada setiap saat dan menyiapkan 

diri untuk menghadapi bencana alam tsunami. (Soal Penilaian 

Akhir Semester gasal kelas IX, No. 34, Halaman 9, 2019) 

Bentuk Benar: 

(1a)  Maka dari itu, kita wajib waspada setiap saat dan menyiapkan 

diri untuk menghadapi bencana alam tsunami. (Soal Penilaian 

Akhir Semester gasal kelas IX, No. 34, Halaman 9, 2019) 

Kesalahan dalam kalimat nomor (1) terletak pada tidak adanya 

pemakaian tanda baca koma (,) dibelakang kata atau ungkapan 

penghubung antar kalimat yaitu setelah kata maka dari itu. Hal ini 

sesuai dengan aturan PUEBI dalam pemakaian tanda baca koma point 

4 yang menyatakan bahwa tanda koma dipakai di belakang kata atau 

ungkapan penghubung antar kalimat. 

3) Kesalahan pemakaian tanda baca koma dalam kata penghubung 

Kesalahan pemakaian tanda baca koma dalam kata penghubung 

terjadi pada kalimat dibawah ini. 

(1) Oleskan bahan makanan yang telah dihaluskan ke dalam kotak-

kotak tersebut (satu kotak untuk satu jenis bahan makanan) 
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kemudian keringkan kertas tersebut dibawah terik matahari atau 

lampu bohlam! (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, 

No. 37, Halaman 10, 2019) 

Bentuk Benar: 

 (1a)   Oleskan bahan makanan yang telah dihaluskan ke dalam kotak-

kotak tersebut (satu kotak untuk satu jenis bahan makanan), 

kemudian keringkan kertas tersebut dibawah terik matahari atau 

lampu bohlam! (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, 

No. 37, Halaman 10, 2019) 

Kesalahan pemakaian tanda koma dalam kalimat (1) yaitu 

terletak pada tidak adanya tanda koma (,) sebelum kata kemudian. 

Padahal dalam pemakaian tanda baca yang sesuai dengan ejaan, tanda 

koma dipakai sebelum kata penghubung. Hal ini sesuai dengan Hal ini 

sesuai dengan aturan PUEBI dalam pemakaian tanda baca koma point 

2 yang menyatakan bahwa tanda koma dipakai sebelum kata 

penghubung. 

c. Kesalahan Tanda Kurung Siku 

1) Kesalahan tanda baca kurung siku 

Kesalahan tanda baca kurung siku terjadi dalam kalimat-kalimat di 

bawah ini. 

(1) […] bahan pelengkap ke dalam rending, kemudian aduk lagi 

sampai merata. (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, 

No. 41, Halaman 10, 2019) 

(2) […], (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 19, 

Halaman 6, 2019) 

(3) Harga 20 batang rokok dapat setara dengan lima persen 

pendapatan buruh kasar. […] Hentikanlah merokok sebelum 

candu rokok melekat pada diri Anda. (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal kelas IX, No. 15, Halaman 3, 2019) 



20 

 

(4) Apa yang ada dalam benak Anda […] mendengar kata tikus ? 

(Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 12, Halaman 

4, 2019) 

Bentuk Benar: 

 (1a)    (…) bahan pelengkap ke dalam rending, kemudian aduk lagi 

sampai merata. (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, 

No. 41, Halaman 10, 2019) 

 (2a)     (…), (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 19, 

Halaman 6, 2019) 

 (3a)    Harga 20 batang rokok dapat setara dengan lima persen 

pendapatan buruh kasar. (…) Hentikanlah merokok sebelum 

candu rokok melekat pada diri Anda. (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal kelas IX, No. 15, Halaman 3, 2019) 

(4a)    Apa yang ada dalam benak Anda (…) mendengar kata tikus ? 

(Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 12, Halaman 

4, 2019) 

Kesalahan dalam kalimat (1), (2), (3) dan  (4) terletak pada 

pemakaian tanda siku sebagai penghilang suatu kata dalam kalimat. 

Padahal dalam pemakaian tanda baca yang sesuai dengan ejaan, tanda 

baca yang digunakan untuk mengapit huruf atau kata yang 

keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan 

yaitu tanda kurung, bukan tanda kurung siku. Namun penulis 

seringkali tidak memperhatikan hingga sedatail ini, padahal jelas-jelas 

sudah diatur dalam EYD. 

d. Kesalahan Tanda Petik 

1) Kesalahan tanda baca petik 

Kesalahan tanda baca petik terjadi dalam kalimat-kalimat di bawah ini.  

(1) Bagi kakak tembak mati siang tadi.” (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal kelas VIII, No. 35, Halaman 6, 2019) 

(2) Tolong selamatkan putriku, “ (Soal Penilaian Akhir Semester 

gasal kelas VII, No. 11, Halaman 3, 2019) 
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(3) Pak Lurah sangat heran melihat Pak Sastro datang malam itu 

padanya, “Maafkan, Pak Lurah, tidak usah repot-repot. Setelah 

pikir-pikir, ada baiknya saya tinggalkan desa ini dulu…. (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 38, Halaman 10, 

2019) 

Bentuk Benar: 

(1a)    “Bagi kakak tembak mati siang tadi.” (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal kelas VIII, No. 35, Halaman 6, 2019) 

(2a)    “Tolong selamatkan putriku,” (Soal Penilaian Akhir Semester 

gasal kelas VII, No. 11, Halaman 3, 2019) 

 (3a)    Pak Lurah sangat heran melihat Pak Sastro datang malam itu 

padanya, “Maafkan, Pak Lurah, tidak usah repot-repot. Setelah 

pikir-pikir, ada baiknya saya tinggalkan desa ini dulu….” (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas IX, No. 38, Halaman 10, 

2019) 

Kesalahan dalam kalimat (1), (2) dan (3) terletak pada tidak 

adanya pemakaian tanda petik dalam kutipan langsung, padahal 

dalam pemakaian tanda baca yang sesuai dengan ejaan, tanda petik 

dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari 

pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Hal ini sesuai dengan 

aturan PUEBI dalam pemakaian tanda petik point 1. 

e. Kesalahan Tanda Titik Dua 

1) Kesalahan tanda baca titik dua dalam kalimat pemerincian 

Kesalahan tanda baca titik dua dalam kalimat pemerincian terjadi pada 

kalimat-kalimat di bawah ini. 

(1) Berdasarkan gambar diatas, tentukan :, (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal kelas IX, No. 47, Halaman 11, 2019) 

(2) Alat yang harus kita siapkan antara lain 3 toples, 1 sendok the, 

spidol warna hitam, 3 lembar kertas, serta lem. (Soal Penilaian 

Akhir Semester gasal kelas IX, No. 6, Halaman 2, 2019) 
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Bentuk Benar: 

(1a)    Berdasarkan gambar diatas, tentukan  (Soal Penilaian Akhir   

Semester gasal kelas IX, No. 47, Halaman 11, 2019) 

(2a)    Alat yang harus kita siapkan antara lain : 3 toples, 1 sendok the, 

spidol warna hitam, 3 lembar kertas, serta lem. (Soal Penilaian 

Akhir Semester gasal kelas IX, No. 6, Halaman 2, 2019) 

Kesalahan dalam kalimat (1) terletak pada tanda titik dua (:). Tanda 

titik dua dalam kalimat tersesbut merupakan tanda yang dipakai sebagai 

pelengkap  yang mengakhiri suatu kalimat. Padahal pemakaian tanda titik 

dua yang sesuai dengan ejaan, tidak dipakai jika perinci atau penjelasan 

itu merupakan pelengkap yang mengakhiri suatu pernyataan. 

Adapun kesalahan dalam kalimat nomor (2) terletak pada tidak 

adanya tanda titik dua (:) dalam kalimat yang diikuti pemerincian seperti 

3 toples, 1 sendok the, spidol warna hitam, 3 lembar kertas, serta lem. 

Padahal pemakaian tanda titik dua yang sesuai dengan ejaan, dipakai 

pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau 

penjelasan. Hal ini sesuai dengan aturan PUEBI dalam pemakaian tanda 

titik dua point 1. 

f. Kesalahan Tanda Titik 

1) Kesalahan tanda baca titik di akhir kalimat 

Kesalahan tanda baca titik di akhir kalimat terjadi pada kalimat-kalimat 

di bawah ini.  

(1) Siapa yang menyebarkan banjir di bulan Februari 2017?. (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas VIII, No. 4, Halaman 1, 

2019) 

(2) Mengandalkan kata-kata yang disertai gambar ataupun desain 

(Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VIII, No. 16, 

Halaman 3, 2019) 

(3) Ayah Hidjo, Raden Potronojo berharap dengan mengirimkab 

Hidjo ke Belanda, (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas 

IX, No. 35, Halaman 7, 2019) 
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(4) Di dalam sumur itu, tinggalah seorang Peri Air yang jahat ., saat 

melihat kedua kaka beradik yang jatuh ke sumur, (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 13, Halaman 5, 

2019) 

(5) Gel ini juga memiliki reputasi sebagai kosmetik (Soal Penilaian 

Akhir Semester gasal kelas VII, No. 43, Halaman 10, 2019) 

Bentuk Benar: 

(1a)  Siapa yang menyebarkan banjir di bulan Februari 2017? (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas VIII, No. 4, Halaman 1, 

2019) 

(2a)     Mengandalkan kata-kata yang disertai gambar ataupun desain. 

(Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas VIII, No. 16, 

Halaman 3, 2019) 

(3a)      Ayah Hidjo, Raden Potronojo berharap dengan mengirimkab 

Hidjo ke Belanda. (Soal Penilaian Akhir Semester gasal kelas 

IX, No. 35, Halaman 7, 2019) 

(4a)    Di dalam sumur itu, tinggalah seorang Peri Air yang jahat, saat 

melihat kedua kaka beradik yang jatuh ke sumur. (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 13, Halaman 5, 

2019) 

(5a)    Gel ini juga memiliki reputasi sebagai kosmetik. (Soal 

Penilaian Akhir Semester gasal kelas VII, No. 43, Halaman 10, 

2019) 

Kesalahan dalam kalimat (1) terletak pada tanda titik (.) yang 

dipakai dalam kalimat pertanyaan. Dimana dalam pemakaian tanda baca 

yang sesuai dengan ejaan, pemakaian tanda baca diakhir kalimat harus di 

sesuaikan dengan jenis kalimat tersebut., dan antara tanda baca titik (.), 

koma (,) dan (!) tidak boleh dipakai secara bersamaan diakhir kalimat 

(tanda baca ganda). 

Kesalahan dalam kalimat nomor (2), (4), dan (5) terletak pada 

tidak adanya tanda titik (.) diakhir kalimat. Padahal pemakaian tanda titik 
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yang sesuai dengan ejaan salah satunya yaitu tanda titik dipakai pada 

akhir kalimat pernyataan. Hal ini sesuai dengan aturan PUEBI dalam 

pemakaian tanda titik (.) point 1. 

Adapun kesalahan dalam kalimat nomor (3) terletak pada tanda 

baca yang digunakan. Dimana dalam kalimat tersebut merupakan kalimat 

yang sudah berakhir sehingga tanda baca yang benar yaitu tanda titik (.) 

bukan tanda koma (,). Hal ini sesuai dengan aturan PUEBI dalam 

pemakaian tanda titik (.) point 1 yang menyatakan bahwa tanda titik 

dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 

 

g. Kesalahan Tanda Seru 

1) Kesalahan tanda baca seru di akhir kalimat 

Kesalahan tanda baca seru di akhir kalimat terjadi pada kalimat-kalimat 

di bawah ini. 

(1) Tentukan pokok-pokok berita diatas (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal kelas VIII, No. 46, Halaman 15, 2019) 

Bentuk Benar: 

(1a)    Tentukan pokok-pokok berita diatas! (Soal Penilaian Akhir 

Semester gasal kelas VIII, No. 46, Halaman 15, 2019) 

Kesalahan dalam kalimat (1) terletak pada tidak adanya tanda baca 

seru (!) diakhir kalimat perintah. Padahal dalam pemakain tanda baca 

seru (!) yang sesuai dengan ejaan yaitu tanda seru (!) dipakai untuk 

mengakhiri suatu pernyataan atau kalimat yang berupa perintah. 

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa kesalahan penulisan ejaan 

menyebar secara dominan di setiap soal Ujian Akhir Semester Bahasa Indonesia. 

Hal ini membuktikan bahwa soal Ujian Akhir Semester Bahasa Indonesia tingkat 

SMP tahun 2019 masih memiliki kesalahan yang disebabkan oleh pelanggaran 

terhadap kaidah ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang 

digunakan standar analisis kesalahan ejaan dalam penelitian ini adalah Pedoman 
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Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang diresmikan melalui Permendikbud 

Nomor 50 tahun 2015.  

Kesalahan penulisan ejaan dalam soal Ujian Akhir Semester (UAS) bahasa 

Indonesia tingkat SMP ini sebanyak 40 kesalahan, dimana kesalahan terbanyak 

ada di pemakaian tanda baca, yang presentasnya sebanyak 50% atau 20 kesalahan, 

kemudian disusul oleh kesalahan pemakaian huruf sebanyak 32,5% atau 13 

kesalahan dan yang terakhir adalah kesalahan penulisan kata yaitu 17,5% atau 

sebanyak 7 kesalahan. 

Kesalahan pemakaian huruf miring yang sering ditemukan dalam soal Ujian 

Akhir Semester (UAS) bahasa Indonesia tingkat SMP yaitu dalam istilah-istilah 

asing, baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jawa. Selain istilah asing, 

kesalahan pemakaian huruf miring juga sering dijumpai dalam penulisan ilmiah, 

seperti desenti dan abses. Sedangkan kesalahan dalam penulisan huruf kapital 

yang sering ditemukan yaitu dalam penulisan geografi. Selain dalam penulisan 

geografi, kesalahan penulisan huruf kapital juga sering ditemukan dalam 

penulisan awal kata dalam  kalimat. 

Kesalahan penulisaan ejaan selanjutnya yaitu kesalahan dalam penulisan 

kata. Kesalahan dalam penulisan kata meliputi penulisan singkatan dan akronim, 

kata depan, kata berimbuhan dan penulisan angka. Penulisan singkatan dan 

akronim yang ditemukan masih salah yaitu penulisan singkatan dalam satuan  

ukuran, dalam kata depan, kesalahan penulisan yang sering ditemukan yaitu kata 

depan di dan juga ke. Kesalahan penulisan dalam kata berimbuhan yang sering 

ditemukan yaitu kesalahan  imbuhan awalan, seperti me-, sedangkan kesalahan 

penulisaan ejaan dalam penulisan angka yang sering ditemukan yaitu kesalahan 

penulisan angka romawi. 

Kesalahan penuisan ejaan yang terakhir yaitu kesalahan dalam pemakaian 

tanda baca. Kesalahan ini meliputi kesalahan dalam pemakaian tanda titk, tanda 

koma, tanda elipsis, tanda petik, tanda kurung siku, tanda titik dua dan tanda seru. 

Kesalahan dalam pemakain tanda titik yang sering ditemukan, terletak pada tidak 

adanya tanda titik diakhir kalimat pernyataan. Adapun kesalahan dalam 

pemakaian tanda koma yang sering ditemukan, terletak pada tidak adanya tanda 
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koma sebelum kata penghubung, pemisah dalam unsur pemerincian dan 

dibelangkang ungkapan pengubung. Kesalahan tanda elipsis yang sering 

ditermukan, terletak pada kecermataan penulisan jumlah titik. Selanjutnya 

kesalahan pemakaian tanda petik yang sering ditemukan, terletak pada tidak 

adanya tanda petik dalam kutipan langsung. Kemudian kesalahan dalam 

pemakaian tanda kurung siku terletak pada salahnya penggunaan tanda, yang 

seharusnya tanda kurung biasa tetapi yang digunakan tanda kurung siku. 

Kesalahan dalam pemakain titik dua terletak pada tidak adanya tanda titik dua 

pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 

Terakhir kesalahan dalam pemakaian tanda seru terletak pada tidak adanya tanda 

seru diakhir kalimat perintah. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

kesalahan penulisan ejaan dalam soal Ujian Akhir Semester (UAS) bahasa 

Indonesia sebanyak 40 kesalahan, yang meliputi kesalahan pemakaian huruf 

sebanyak 32,5%, penulisan kata 17,5 %, dan pemakaian tanda baca 50%. 

Kesalahan pemakaian huruf yang paling sering ditemukan dalam soal Ujian Akhir 

Semester tingkat SMP tahun 2019 yaitu kesalahan pemakaian huruf miring dan 

pemakaian huruf kapital. Adapun kesalahan dalam penulisan kata,  yang 

ditemukan dalam soal mencakup kesalahan dalam penulisan singkatan dan 

akronim, penulisan angka, penulisan kata depan, serta kesalahan penulisan kata 

berimbuhan. Terakhir, kesalahan pemakaian tanda baca. Kesalahan yang 

ditemukan dalam soal ini mencakup kesalahan pemakaian tanda elipsis, tanda titik 

dua, tanda koma, tanda petik, tanda titik, tanda kurung siku, dan tanda seru. 

Kesalahan penulisan ejaan yang paling banyak ditemukan dalam soal yaitu 

kesalahan pemakaian tanda baca yaitu mencapai 50% atau sebanyak 20 kesalahan. 

Hal ini terjadi karena kebanyakan penulis soal tidak terlalu memperhatikan tanda 

baca. Padahal kesalahan tanda baca bisa menimbulkan kesalahan dalam 

menafsirkan atau memaknai suatu kalimat atau bacaan dalam sebuah soal, yang 

dapat menimbulkan kesalahan dalam menjawab, sehingga akan berpengaruh 
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dalam penilaian. Oleh karena itu sudah sebaiknya dalam pembuatan soal harus 

dipersiapkan dengan sematang mungkin. Pembuat soal haruslah seseorang yang 

sudah memiliki keterampilan dan kemampuan berbahasa yang baik, karena 

dengan memiliki keterampilan dan kemampuan berbahasa yang baik maka soal 

yang dibuat akan memiliki mutu yang baik juga, dan kesalahan pemakaian bahasa 

khususnya dalam penulisan ejaan dapat diminimalisir, sehingga soal ujian akhir 

semester dapat digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai alat pengukur 

keberhasilan pembelajaran dan sebagai peningkat mutu pendidikan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adisaputra, A., & Muhammad, R. (2017). Error Analysis In Language At Name 

Boards And  Fabric Range In Medan, Indonesia (Case Study In Medan). 

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2(1), 

2071-2086. doi:10.7456/1070DSE/194. 

 

Alviani, P. (2017). Panduan Lengkap EBI. Depok: Senja Media Utama. 

 

Arvianto, F. (2016). Analisis Kualitas dan Keterbacaan Soal Ujian Nasional 

Bahasa Indonesia. Utile Jurnal Kependidikan, 2(2), 184-203. 

doi:10.37150/jut.v2i2.287. 

 

Arizona, N. (2016). Kesalahaan Penggunaan Ejaan Pada Skripsi Mahasiswa 

Fakultas Hukum UNILA dan Implikasinya. Jurnal Kata, 2(1), 1- 10. 

Retrieved from http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1. 

 

Astiti, K. A. (2017). Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Andi. 

 

Atrianing, Y., W. (2016). Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada Skripsi 

Mahasiswa Program Studi di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Islamic Center 

Sudirman GUPPI UNDARIS. Jurnal PGSDUNDARIS, 10(2), 184-198. 

doi:10.26877/mpp.v10i2.1519 

 

Chaer, A. (2011). Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia. Rineka Cipta: Jakarta. 

 

Darmadi, H. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

 

Ghufron, S. (2016). Kesalahan Pemakain Ejaan dalam Karangan Siswa. Edu Kata, 

3(1), 1-8. Retrieved from http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/kata. 

 

Hani’ah, M. (2018). Panduan Terlengkap PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia). Jakarta Selatan: Suka Buku. 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1
http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/kata


28 

 

 

Kalee, S., Yumna, R., & Liliana, M. (2018). Error Analysis In The Use Of 

Affixation In Indonesian Language Paper Written By Thai Students. 

Lingua Cultural, 12(3), 289-293. doi:10.21512/lc.v12i3.4307 

 

Khairun, N. (2018). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Berita dalam Media Surat 

Kabar Sinar Indonesia Baru. Jurnal Bindo Sastra, 2(2), 127-139. 

doi:10.32502/jbs.v2i2.1261. 

 

Lantuba, Y. M., Gazali, L., & Yunidar, N. (2017). Analisis Kesalahan 

Penggunaan Ejaan Pada Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Guru Sekolah Dasar Kecamatan Ulujadi. 2017. Bahasantodea, 5(4), 

106-121. Retrieved from http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php 

 

Markhamah, & Atiqa, S. (2018). Analisi Kesalahan dan Kesantunan Berbahasa. 

Surakarta: Muhammadiyah University Press. 

 

Najmudin. (2016). Analisis Kesalahan Pemakaian Ejaan Bahasa Indonesia  Pada 

Penulisan  Karangan Narasi Siswa Kelas VIII MTs. Syamsul Huda 

Peresak Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok 

Tengah. El – Tasqafah, 2 (17), 178-188. Retrieved from 

http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah 

 

Nurwicaksono, B. D., & Diah, A. (2018). Analisis Kesalahan Berbahasa 

Indonesia Pada Teks  Ilmiah Mahasiswa. Jurnal AKSIS, 2(2), 138-153. 

doi:10.21009/AKSIS.020201. 

 

Pandini, I. (2019). Analisi Kesalahan Ejaan Yang Disempurnakan Pada Karangan 

Narasi Siswa Kelas XI SMA N 5 Model Palu. Jurnal Bahasa dan Sastra, 

5(4), 81-89. Retrieved from http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/BDS 

 

Prayitno, H. J., dkk. (2019). Pembudayaan Penulisan Karya Ilmiah Skripsi/ TA. 

Muhammadiyah University Press: Surakarta. 

 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2012). Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah. Bandung: Yrama Widya. 

Qhadafi, M., R. (2018). Analisis Kesalahan Penulisan Ejaan yang Disempurnakan 

dalam Teks Negosiasi Siswa SMA Negeri 3 Palu. Jurnal Bahasa dan 

Sastra, 3(4), 1-20. Retrieved from http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.p-

hp/BDS 

 

Rohmadi, Muhammad., & Yakub N. (2017). Dasar- Dasar Penelitian Bahasa, 

Sastra dan Pengajaran. Surakarta: Pustaka Briliant.  

 

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php
http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/BDS
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.p-hp/BDS
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.p-hp/BDS


29 

 

Rohmah, T. (2019). Kesalahan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia pada 

Makalah Karya Mahasiswa. Jurnal Aksara, 2(1), 35 – 43. 

doi:10.23960/aksara/v20i1.pp35-43 

 

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung ; 

Alfabeta. 

 

Sobariyah, E. (2015). EYD dan Tata Bahasa Indonesia. Jakarta Selatan : Hypen 

Publishing. 

 

Triwarsih, C. S. (2014). Sari Kata Bahasa Indonesia & EYD. Jakarta : Lembar 

Langit Indonesia. 

 

Waridah, E. (2013). EYD dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan. Bandung : Ruang 

Kata. 

 


