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ABSTRAK 

Dea Mutiara Nurfadilla:Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan dalam Surat untuk Teman Sebaya 

Tentang Pengalaman Siswa Kelas IV SDN Mergayu 1 Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung 

Tahun Ajaran 2017/2018, Skripsi, PGSD, FKIP, UN PGRI KEDIRI, 2017. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan menulis siswa, hal ini dibuktikan 

dengan ditemukannya kesalahan dari penggunaan ejaan khususnya pada pengunaan huruf kapital, 

tanda baca tititk, dan tanda baca koma pada surat untuk teman sebaya tentang pengalaman siswa kelas 

IV SDN Mergayu 1 Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. 

Tujuan dalam penelitian ini meliputi: (1) mendeskripsikan kesalahan penggunaan huruf kapital 

pada penulisan surat untuk teman sebaya tentang pengalaman siswa kelas IV di SDN Mergayu 1 

Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung; (2) mendeskripsikan kesalahan penggunaan tanda baca 

titik pada penulisan surat untuk teman sebaya tentang pengalaman siswa kelas IV di SDN Mergayu 

Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung; dan (3) mendeskripsikan kesalahan penggunaan tanda 

baca koma pada penulisan surat untuk teman sebaya tentang pengalaman siswa kelas IV SDN 

Mergayu 1 Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber 

data berupa surat untuk teman sebaya tentang pengalaman oleh siswa kelas IV SDN Mergayu 1. 

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan human instrumen atau peneliti itu 

sendiri.Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik catat. Sedangkan 

untuk menganalsis data menggunakan teknik deskriptif , tahapan dalam penelitian ini meliputi tiga 

langkah yaitu menjelaskan kesalahan, mengevaluasi kesalahan, dan pendeskripsian. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan ejaan dalam penulisan surat untuk teman 

sebaya tentang pengalaman siswa. Ditemukan kesalahan meliputi: (1) 103 kesalahan penggunaan 

huruf kapital; (2) 20 kesalahan penggunaan tanda baca titik; (3) 7 kesalahan penggunaan tanda baca 

koma. 

 

KATA KUNCI  :analisis kesalahan ejaan, menulis surat, siswa kelas IV SD. 
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A. PENDAHULUAN 

Di sekolah dasar mata pelajaran 

bahasa Indonesia merupakan salah 

satu mata pelajaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam berkomunikasi, 

baik secara lisan maupun tertulis. Hal 

tersebut selaras dengan tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia yang 

dijelaskan oleh  Zulela (2012: 4-5) 

sebagai berikut. 

1. Mampu berkomunikasi secara 

efektif dan efisien sesuai dengan 

etika yang berlaku, baik secara 

lisan maupun tulisan, 

2. Menghargai dan bangga menggu-

nakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa 

negara, 

3. Memahami bahasa Indonesia dan 

dapat menggunakan dengan tepat 

dalam berbagai tujuan, 

4. Menggunakan bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual dan kematangan 

emosional serta sosial, 

5. Menikmati,memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, 

menghaluskan budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa, 

6. Menghargai dan membanggakan 

bahasa dan sastra Indonesia 

sebagai khasanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

 

Untuk mencapai tujuan pembela-

jaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, 

diperlukan garis besar materi bahasa 

Indonesia yang mencakup empat aspek 

keterampilan berbahasa yaitu : 

mendengarkan (menyimak), berbicara, 

membaca, dan menulis.  

Garis besar materi pembelajaran 

pada kelas4 dibagi menjadi 4 aspek 

keterampilan : 

1. keterampilan mendengarkan (me-

nyimak), meliputi materi : mem-

buat gambar denah berdasarkan 

penjelasan yang didengar, menje-

laskan secara lisan atau tulis 

penjelasan tentang simbol daerah/ 

lambang korps, menyampaikan isi 

pengumuman yang dibacakan, 

menirukan pembacaan pantun. 

2. keterampilan berbicara, meliputi 

materi : mendeskripsikan tempat 

sesuai dengan denah atau gambar, 

menjelaskan petunjuk penggunaan 

suatu alat, berbalas pantun anak, 

menyampaikan pesan yang diterima 

melalui telepon. 

3. keterampilan membaca, meliputi 

materi : menemukan pokok teks, 

menemukan makna dan informasi 

dalam kamus atau ensiklopedia 

melalui membaca cepat, membaca 

penguuman, membaca pantun anak. 

4. keterampilan menulis, meliputi 

materi : melengkapi percakapan, 

menulis petunjuk untuk melakukan 

sesuatu, melengkapi bagian cerita 

yang hilang, menulis surat untuk 

teman sebaya tentang pengalaman 

atau cita-cita, menyusun karangan, 

menulis pengumuman, membuat 

pantun anak. 

 

Salah satu aspek keterampilan 

menulis pada kelas 4 terdapat Kompe-

tensi Dasar  : 4.4 menulis surat untuk 

teman sebaya tentang pengalaman atau 

cita-cita dengan bahasa yang baik dan 

benar dan memperhatikan penggunaan 

ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll). Untuk mencapai KD 

tersebut diperlukan indikator : 1. 

menggunakan huruf kapital dengan 
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benar, 2. menggunakan tanda baca titik 

dengan benar, 3. menggunakan tanda 

baca koma dengan benar. Dengan 

adanya indikator tersebut diharapkan 

siswa mampu menulis surat untuk 

teman sebaya tentang pengalaman 

dengan ejaan yang tepat. 

Namun pada kenyataannya, 

kemampuan menulis surat untuk teman 

sebaya siswa kelas IV SDN Mergayu 1 

masih sangat rendah. Rendahnya 

kemampuan menulis surat untuk teman 

sebaya siswa kelas IV SDN Mergayu 1 

dibuktikan dengan ditemukannya 

bentuk kesalahan penggunaan ejaan. 

Kesalahan penggunaan ejaan antara lain 

kesalahan penulisan huruf, dan 

pemakaian tanda baca. 

Rendahnya kemampuan menulis 

surat untuk teman sebaya siswa kelas IV 

SDN Mergayu 1 disebabkan oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya kemampuan 

menulis surat siswa karena siswa 

menulis surat hanya sesuai dengan 

pengetahuan dan keinginan mereka 

tanpa memperhatikan aturan 

penggunaasn ejaan. 

Berdasarkan uraian tersebut 

dipilihlah judul penelitian “Analisis 

Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada 

Penulisan Surat Untuk Teman 

Sebaya Tentang Pengalaman Siswa 

Kelas IV SDN Mergayu 1 Kecamatan 

Bandung Kabupaten Tulungagung”.  

Sesuai dengan judul tersebut 

penelitian ini bertujuan untuk:  

1. mendeskripsikan kesalahan 

penggunaan huruf kapital pada 

penulisan surat untuk teman 

sebaya tentang pengalaman 

siswa kelas IV di SDN 

Mergayu 1 Kecamatan 

Bandung Kabupaten 

Tulungagung. 

2. mendeskripsikan kesala-han 

penggunaan tanda baca titik 

pada penulisan surat untuk 

teman sebaya tentang pengala-

man siswa kelas IV di SDN 

Mergayu 1 Kecamatan Ban-

dung Kabupaten Tulung-

agung. 

3. mendeskripsikan kesala-han 

penggunaan tanda baca koma 

pada penulisan surat untuk 

teman sebaya tentang 

pengalaman siswa kelas IV di 

SDN Mergayu 1 Kecamatan 

Bandung Kabupaten 

Tulungagung. 

B. METODE 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Rully Indrawan 

(2014:29) “Pendekatan kualitatif 
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diartikan sebagai penelitian yang tidak 

melakukan perhitungan”. Dengan 

demikian, dalam penelitian kualitatif 

akan menghasilkan data deskripsi 

berupa kata-kata baik dalam bentuk 

lisan maupun tertulis dan bukan 

merupakan angka. 

Pendekatan kualitatif dipilih 

karena penelitian ini bertujuan 

menganalisis kesalahan penulisan 

surat untuk teman sebaya tentang 

pengalaman siswa kelas IV SDN 

Mergayu 1 sehingga data berupa 

uraian. 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif. Menurut Saifudin Azwar 

(2012:7)  “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan menggam-

barkan secara sistematis dan akurat 

fakta dan karakteristik mengenai 

populasi atau mengenai bidang 

tertentu”. 

Penggunaan metode deskriptif 

dalam penelitian ini bertujuan 

membuat deskripsi (gambaran) secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta-

fakta kesalahan penggunaan ejaan 

pada surat untuk teman sebaya tentang 

pengalaman siswa kelas IV SDN 

Mergayu 1 Kecamatan Bandung 

Kabupaten Tulungagung. 

Dalam penelitian kualitatif, 

kehadiran peneliti berfungsi sebagai 

human instrumen, artinya yang 

menjadi instrumen atau alat dalam 

penelitian adalah peneliti itu 

sendiri.Kehadiran peneliti memiliki 

fungsi penuh dan terlibat aktif dalam 

penelitian yang dilakukan mulai dari 

pengumpulan data, analisis data, 

sampai penulisan dan penyajian hasil 

temuan penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah surat untuk teman sebaya 

tentang pengalaman oleh siswa kelas 

IV SDN Mergayu 1 Kecamatan 

Bandung Kabupaten Tulungagung 

sebanyak 17 siswa. 

Prosedur pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan 

teknik simak dan catat. Teknik simak 

yang dilakukan yaitu menyimak 

penggunaan bahasa tulis yakni 

penggunaan ejaan  pada surat untuk 

teman sebaya tentang pengalaman 

siswa kelas IV SDN Mergayu 1 

sedangkan teknik catat yang dilakukan 

yaitu dengan mencatat kesalahan-

kesalahan yang terdapat pada surat 

untuk teman sebaya tentang 

pengalaman. 

Adapun langkah-langkah pe-

ngumpulan data pada penelitian ini 

sebagai berikut. 
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a. Membaca surat untuk teman 

sebaya tentang pengalaman siswa 

kelas IV SDN Mergayu 1 yang 

menjadi sumber data. 

b. Mengidentifikasi kesalahan ejaan 

pada surat untuk teman sebaya 

tentang pengalaman siswa kelas IV 

SDN Mergayu 1. 

c. Membaca kembali hasil 

indentifikasi kesalahan penggu-

naan ejaan. 

d. Mencatat data yang diidentifikasi, 

dan  

e. Mengkalsifikasikan data 

berdasarkan jenis kesalahan yang 

meliputi kesalahan penggunaan 

ejaan ke dalam kartu data. 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik diskriptif. 

Teknik ini digunakan karena data 

dalam penelitian ini berupa uraian. 

Adapun langkah-langkah teknik 

analisis data yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Menjelaskan kesalahan yaitu 

menjelaskan kesalahan yang 

terdapat pada data sesuai 

dengan aspek kesalahan. 

b. Mengevaluasi kesalahan yaitu 

memperbaiki kesalahan sesuai 

dengan temuan pada setiap 

aspek kesalahan. 

c. Pendeskripsian yaitu mendes-

kripsikan data yang telah 

dikelompokkan berdasarkan 

kesalahan penggunaan ejaan 

yang berupa kesalahan 

penggunaan huruf kapital dan 

penggunaan tanda baca. 

Untuk memperoleh keabsa-

han temuan, dilakukan dengan cara 

kecukupan referensi Menururt 

Burhan Bungin (2012:267), 

Kecukupan referensi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan hasil 

penelitian dilakukan dengan 

memperbanyak referensi yang 

dapat menguji dan mengoreksi 

hasil penelitian yang telah 

dilakukan, baik referensi yang 

berasal dari orang lain maupun 

referensi-referensi lain seperti 

buku, dokumen ,dll. 

 

Pada penelitian ini, menggu-

nakan kecukupan referensi untuk 

membandingkan surat untuk teman 

sebaya tentang pengalaman siswa 

dengan literasi yang terkait dengan 

ejaan. 

 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis yang 

sudah dilakukan, hasil penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kesalahan penggunaan huruf 

kapital pada penulisan surat 

untuk teman sebaya tentang 
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pengalaman atau cita-cita pada 

siswa kelas IV SDN Mergayu 1 

ditemukan 103 kesalahan yang 

meliputi : 1) 35 kesalahan 

penggunaan huruf kapital di 

awal kalimat, 2) 18 kesalahan 

penggunaan huruf kapital di 

tengah kalimat, 3) 6 kesalahan 

penggunaan huruf kapital yang 

digunakan sebagai huruf 

pertama hari raya atau hari 

bersejarah, 4) 16 kesalahan 

penggunaan huruf kapital pada 

kata ganti sapaan, 5) 14 

kesalahan penggunaan huruf 

kapital digunakan sebagai huruf 

pertama unsur nama orang, 6) 7 

kesalahan penggunaan huruf 

kapital digunakan sebagai huruf 

pertama unsur nama hari, bulan, 

dan tahun, 7) 5 kesalahan 

penggunaann huruf kapital pada 

huruf pertama nama geografi, 8) 

1 kesalahan penggunaan huruf 

kapital sebagai huruf awal 

lembaga pemerintahan atau 

lembaga pendidikan, 9) 1 

kesalahan penggunaan huruf 

kapital pada penulisan ungkapan 

yang bergubungan dengan 

Tuhan. 

2. Kesalahan penggunaan tanda 

baca titik pada penulisan surat 

untuk teman sebaya tentang 

pengalaman atau cita-cita pada 

siswa kelas IV SDN Mergayu 1 

ditemukan 20 kesalahan yang 

semua kesalahan tersebut 

terletak pada penggunaan tanda 

baca titik sebagai penanda akhir 

kalimat. 

3. Kesalahan penggunaan tanda 

baca koma penulisan surat untuk 

teman sebaya tentang 

pengalaman atau cita-cita pada 

siswa kelas IV SDN Mergayu 1 

ditemukan 7 kesalahan yang 

terdiri atas: 1) 6 kesalahan 

penggunaan tanda baca koma 

setelah kata seru atau sapaan dan 

2) 1 kesalahan penggunaan 

tanda baca koma pada unsur 

pemerincian. 
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