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Abstract 

This study aims to describe the errors in the use of letters in the thesis of the Industrial 

Engineering Study Program IST AKPRIND, to describe the errors in the writing of words in 

the thesis of the students of the Industrial Engineering Study Program IST AKPRIND, and to 

describe the errors in writing punctuation marks in the thesis of the students of the Industrial 

Engineering Study Program IST AKPRIND. The subjects of this research are humans in the 

results of research on the student thesis of Industrial Engineering Study Program IST 

AKPRIND. The number of theses analyzed amounted to 3 thesis students of Industrial 

EngineeringStudy Program IST AKPRIND. The data collection technique in this study used 

reading techniques. The reading technique used is to read repeatedly and carefully the thesis of 

the selected IST AKPRIND Industrial Engineering Study Program Students. Before recording, 

the data is recorded on the data card first, then the data card is categorized according to the 

creteria for spelling errors. The data collected, then analyzed and described. The instrument for 

collecting this data is using a human instrument, namely the researcher himself. Researchers as 

implementers who will collect data, analyze, and at the same time make conclusions. The results 

of this study indicate that there are 101 errors in spelling errors in the undergraduate thesis of 

Industial Engineering Study Program IST AKPRIND consisting of: (1) errors in the use of 

capital latters as many as 25 errors, (2) errors in writing italics as many as 21 errors, (3) errors 

in the use of words front di and ke as many as 26 errors, (4) errors, which include errors in using 

punctuation periods (.), errors in using commas (,), errors in using hyphens (-), and errors in 

using signs read the colon (:).  
 

Keywords: Spelling error, Thesis 

 

I. PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif antarmanusia. Bahasa dapat digunakan 

sebagai alat untuk menyampaikan ide atau informasi kepada pembaca atau pendengar. Situasi 

komunikasi yang dilakukan disesuaikan dengan ragam bahasa yang digunakan. situasi resmi 

tentunya menggunakan ragam bahasa baku dan sebaliknya situasi yang tidak resmi dapat 

digunakan ragam nonbaku. Menurut kedudukannya bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 

bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

nasional berfungsi: (1) lambang kebanggaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu 

bangsa, dan (4) alat perhubungan antar daerah dan antarbudaya. Di dalam kedudukannya 

sebagai bahasa negara bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) 

bahasa pengantar pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional, dan alat 

pengembangan kebudayaan dan teknologi. (Sugihastuti dan Saudah 2016:5) 

Melalui kegiatan menulis skripsi/tugas akhir di perguruan tinggi merupakan salah satu 

fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Mahasiswa di latih 
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untuk terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar. dituntut untuk menerapkan kaidah 

sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam skripsi mahasiswa masih terdapat 

beberapa kesalahan dalam penggunaan ejaan. Mahasiswa kurang memperhatikan penggunaan 

ejaan sudah sesuai kaidah atau tidak, namun hanya mengutamakan maksud dan tujuannya dapat 

tersampaikan. Kesalahan penggunaan ejaan merupakan kesalahan dalam bahasa tulis yang 

dapat mempengaruhi kualitas sebuah tulisan, seperti dikatakan oleh Juanda dkk. bahwa ejaan 

bahasa Indonesia hanya berkaitan dengan ragam bahasa tulis dengan segala aturan yang harus 

digunakan (Juanda, 2017:17). Apabila banyak terdapat kesalahan ejaan dan kurang 

memperhatikan kaidah yang benar, maka gagasan/ide yang disampaikan tidak dapat dipahami 

secara jelas dan tepat oleh pembaca. 

Relevansi topik Ejaan dan Tanda Baca dalam mata kuliah Bahasa Indonesia adalah sangat 

penting dan mutlak, karena pemahaman ejaan dan penggunaan tanda baca merupakan dasar dan 

pondasi dalam berbahasa Indonesia. Penggunaan tanda baca dan ejaan yang benar menjadikan 

barisan-barisan bahasa penuh dengan makna dan membuat pembaca menjadi lebih jelas 

(Budiyono, 2017:44). Oleh karena itu, topik penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar 

merupakan titik awal dalam berbahasa yang baik dan benar. Kesalahan penggunaan ejaan yang 

sering ditemukan dalam penulisan skripsi adalah adalah penulisan di, partikel pun, penulisan 

kata gabung, penulisan kata ulang, pemakaian huruf besar atau huruf kapital, dan pemakaian 

tanda titik, serta kesalahan dalam berlogika (Budiyono, 2017:44) Kesalahan-kesalahan yang 

ada tersebut mencerminkan bahwa para mahasiswa yang membuat tulisan tersebut kurang 

memerhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar dan bahkan karena kekurangtahuannya 

terhadap aturan-aturan yang ada dalam Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan-kesalahan ejaan 

yang sering terjadi tersebut merupakan kesalahan umum yang bisa dilakukan oleh siapa saja 

termasuk para dosen sekalipun. 

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan di atas, penting kiranya dilakukan 

penelitian berkaitan dengan kesalahan berbahasa khususnya penggunaan ejaan pada skripsi 

mahasiswa Institut Sains dan Teknologi “AKPRIND” Hal ini sangat bermanfaat dalam 

memetakan kesalahan berbahasa. sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan bahan ajar 

kuliah Bahasa Indonesia 

 

II. TELAAH KONSEP 

Konsep Analisis Kesalahan Berbahasa 

Pengertian analisis adalah suatu penyelidikan atau penilaian terhadap suatu objek. 

Menurut KBBI (2022:58) analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.  sejalan dengan pendapat di atas dapat 

disimpulakan bahwa analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu objek untuk 

mengetahui (menentukan) permasalahan atau unsur-unsur yang sesuai dengan tujuan, 

kemudian dikupas, diberi ulasan, dan disimpulkan agar dapat dimengerti bagaimana duduk 

permasalahannya. 

Lebih lanjut Budiyono (2017:45) mengatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah 

penelaahan atau penilaian terhadap suatu penggunaan bahasa yang salah atau menyimpang dari 

aturan. Jadi, berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan adalah 

menyimpangan dari kaidah/norma yang berlaku, sesuatu yang tidak benar.  

Kesalahan dalam penulisan karya ilmiah terutama dalam penggunaan ejaan Bahasa 

Indonesia   memang banyak dilakukan oleh siapapun. Menurut pengamatan peneliti, kesalahan 

mahasiswa terkait penggunaan ejaan dalam penulisan makalah terjadi karena kurangnya 

pengetahuan mereka tentang penggunaan ejaan yang tepat dan juga tidak berpedoman pada 

buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Lebih lanjut Setyawati berpendapat 

bahwa ada berbagai jenis kesalahan yang sering terjadi dalam penerapan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia, di antaranya: a) kesalahan penulisan huruf kapital, b) kesalahan penulisan huruf 
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miring, c) kesalahan penulisan lambang bilangan, d) kesalahan penulisan tanda baca. 

(Setyawati dkk. 2010:8) 

Kesalahan berbahasa hendaknya dapat dikurangi dengan melakukan kajian secara 

mendalam dari berbagai aspek. Analisis bahasa sering digunakan sebagai istilah untuk kegiatan 

yang dilakukan dalam penyelidik bahasa. Seperti diungkap oleh Kridalaksana bahwa analisis 

bahasa adalah istilah umum untuk pelbagai kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik bahasa 

dalam menggarap data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau pengumpulan teks 

(Kridalaksana, 2009:14).  

Kegiatan Analisis kesalahan berbahasa merupakan prosedur kerja yang dilakukan oleh 

peneliti bahasa dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: a) pengumpulan sampel 

kesalahan, b) mengidentifikasi kesalahan, c) menjelaskan kesalahan, d) mengklasifikasi 

kesalahan, dan e) dan mengevaluasi tingkat kesalahan tersebut. (Tarigan & Djago, 2011:25). 

Menurut Setyawati (2013:15), analisis kesalahan merupakan proses yang didasarkan pada 

analisis kesalahan orang yang sedang belajar bahasa yang sudah ditargetkan. Dengan demikian 

maka kesalahan dalam berbahasa dapat diminimalisasi. 

Hakikat Ejaan  

Ejaan menurut KBBI 2022 adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, 

kalimat, dan sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca. 

Sejalan dengan pengertian ejaan diuraikan oleh Budiyono bahwa ejaan adalah keseluruhan 

kaidah/norma cara melambangkan bunyi ujaran dan cara pemisahan dan penggabungan antara 

lambang-lambang itu dalam suatu bahasa dan sekaligus aturan pemakaian tanda baca secara 

tertulis. Menurut (Cahyani dkk. 2021:42) Ejaan adalah semua aturan baik dalam menulis huruf, 

menuliskan kata, dan menuliskan tanda baca dan lain-lain. Ejaan juga mengandung arti sebagai 

keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, 

penulisan kata, huruf, dan sekaligus tanda bacanya (Budiyono & Erry 2017:45). berdasarkan 

pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ejaan adalah seperangkat kaidah/aturan 

menuliskan huruf, kata-kata, tanda baca dan kalimat dengan huruf. Pernyataan tersebut dapat 

diartikan bahwa ejaan adalah aturan dalam kebahasaan yang mengatur tentang ujaran, tanda 

baca, dan kata. Ketiga hal itu merupakan aspek-aspek yang dibedakan. Ujaran merupakan 

bahasa lisan yang diganti dengan bahasa tulis melalui lambang- lambang bunyi yang dapat 

dipahami pengguna bahasa. Penempatan tanda yang dimaksud adalah pemakaian tanda baca 

yang disesuaikan sehingga muncul intonasi kalimat yang memudahkan dalam pemahaman 

makna kalimat. Kata-kata yang ditulis disesuaikan dengan ejaan yang telah disepakati bersama 

baik dalam pemenggalan kata maupun penggabungan kata.  

Pengertian ejaan dapat ditinjau dari dua segi khusus dan umum. Secara khusus, ejaan 

dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi 

huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Secara 

umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, 

termasuk pemisahan dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda 

baca (Fitriantiwi, 2019:23). Pengertian ejaan secara khusus diartikan bahwa ejaan mengatur 

tentang huruf dan penggabungannya. Penggabungan tersebut berupa penggabungan huruf 

menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Sementara itu, pengertian ejaan secara umum 

dimaknai bahwa ejaan mengatur tentang bagaimana penggabungan dan pemisahan bunyi 

bahasa yang berupa huruf-huruf. Pengaturan tersebut dilengkapi dengan pemakaian tanda baca 

yang tepat dalam penggabungan huruf-huruf menjadi kalimat (Mustakim 1992:1). 

 

Pokok-Pokok Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia  

Penelitian ini analisis akan difokuskan pada penggunaan huruf, penulisan kata, dan 

penggunaan tanda baca. Untuk penggunaan huruf, penelitian difokuskan pada penggunaan 

huruf kapital dan huruf miring, dan penulisan kata difokuskan pada kata depan, gabungan kata, 
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bentuk terikat, awalan, akhiran, dan sisipan. Sementara itu, untuk penggunaan tanda baca akan 

difokuskan pada beberapa tanda baca, yakni tanda titik (.), tanda koma (,), tanda tanya (?), tanda 

seru (!), dan tanda titik dua (:). Adapun penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia diuraikan 

(Sugihastuti dan Saudah, 2016:97) sebagai berikut:  

a) Penggunaan Huruf Kapital  

Beberapa kaidah yang ditetapkan untuk penggunaan huruf kapital diuraikan di bawah ini. 

Huruf kapital dipakai dalam ketentuan: Dipakai untuk mengawali kalimat; Dipakai pada 

huruf pertama petikan langsung; Dipakai sebagai huruf pertama untuk menyebut hal- hal 

yang terkait dengan ketuhanan. 

1. Dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan kegamaan yang 

diikuti namaorang.  

2. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang 

atau yang dipakai sebagai pengganti, nama instansi atau namatempat. 

3. Dipakai sebagai huruf pertama nama orang.  

4. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa.  

5. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwasejarah. 

6. Dipakai sebagai huruf pertama namageografi. 

7. Dipakai sebagai huruf pertama pada semua unsur Negara dan kenegaraan.  

8. Dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada 

nama badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, dan dokumen resmiNegara  

9. Dipakai sebagai huruf pertama pada semua kata dalam nama buku, majalah, suratkabar, 

dan judul karangan kecuali preposisi dan kunjungsi yang tidak di awal kalimat.  

10. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. 

11. Dipakai sebagi huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, 

saudara, kakak, dan adik yang dipakai dalam penyapaan. 

 

b) Huruf Miring 

1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama, majalah, atau nama surat kabar 

yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka.  

2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, 

atau kelompok kata dalam kalimat.  

3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau 

bahasa asing. 

c) Kata Depan 

Kata depan seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 

d) Tanda Titik (.)  

Tanda titik (.) diatur penggunaannya dalam beberapa hal berikut.  

1. Digunakan pada akhir kalimat yang menyatakan kalimat pernyataan atau kalimat berita.  

2. Digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar, ataudaftar. 

3. Digunakan untuk memisahkan angka jam, menitm dan detik yang menunjukkan waktu.  

4.  Digunakan di antara nama penulis, judul tulisan, dan tempat terbit dalam daftar pustaka.  

5. Digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menunjukkan 

jumlah.  

e) Tanda koma (,)  

Penggunaan tanda koma diatur sebagai berikut. 

1. Digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. 

2. Digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya 

yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan.  

3. Digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat tersebut 

medahului induk kalimatnya. 
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4. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada 

awal kalimat. Termasuk didalamnya oleh karena itu, jadi, akan tetapi, dengan demikian. 

5. Digunakan untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh dari kata lain yang terdapat 

di dalam kalimat.  

6. Digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 

7.  Digunakan diantara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian kalimat, (iii) tempat dan 

tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan.  

8. Digunakan untuk memisahkan nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka.  

9. Digunakan di antara bagian-bagian dalam catatan kaki.  

10. Digunakan diantara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nya untuk 

membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.  

11. Digunakan di depan angka yang menunjukkan desimal.  

12. Digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi.  

13. Digunakan untuk menghindari salah baca.  

14. Tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain jika kalimat 

tersebut diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru. 

f) Tanda Titik Dua (:)  

1. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian 

atau pemerian.  

2. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang 

mengakhiri pernyataan.  

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

4. Tanda titik dua dapat diapaki dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku 

dalam percakapan.  

5. Tanda titik dua dipakai (i) di antara jilid atau nomor dan halaman. (ii) di antara bab dan 

ayat dalam kitab suci, (iii) di antara judul dan anak judul suatu karanga, serta (iv) nama 

kota dan acuan dalam karangan. 

 

Skripsi/Karya Ilmiah 

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau 

bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian 

lapangan, atau hasil pengembangan eksperimen. Pengerjaan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh 

minimal dua orang dosen pembimbing yang ditunjuk oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Pembimbingan ini dimaksudkan agar hasil skripsi mahasiswa berkualitas baik dari segi isi 

maupun tekniknya penyampaiannya.  

Skripsi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan 

yang disusun oleh seorang mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang diambil sebagai tugas 

akhir studi formal di Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Sementara propsosal skripsi adalah usulan penelitian yang disusun dan disiapkan sedemikian 

rupa sebelum melakukan penelitian dan penulisan skripsi. 

Skripsi merupakan merupakan salah satu karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang 

ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S1) pada akhir bidang studi. Karya ilmiah ini 

merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program dan dapat ditulis 

berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau hasil kajian pustaka. 

Penulisan skripsi juga merupakan bagian dari kegiatan pendalaman displin ilmu lewat 

kegiatan tulis-menulis bagi mahasiswa program S-1. Bahkan, karena pentingnya kegiatan ini, 

kadar kelulusan atau ketuntasan program S-1 ini ditentukan oleh kualitas hasil skripsi yang 

disusunnya. Skripsi merupakan karya akhir atau karya puncak yang dianggap bisa memberikan 

indikator kadar pemahaman atau ketercapaian displin ilmu mahasiswa yang bersangkutan 

(Maryaeni, 2009:4) 
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Bidang kajian yang dapat dijadikan objek kajian penelitian untuk menyelesaikan skripsi 

di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan yang 

dimaksud harus sesuai dengan jurusan atau program studi yang ditempuh. 

 

III. METODE 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang termasuk 

dalam penelitian kebahasaan, Boydan dan Taylor (Moleong, 2013:27) mengatakan bahwa 

pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena masalah yang diteliti berupa data (skripsi) yang lebih tepatnya 

dijelaskan dengan menggunakan kata-kata. 

Data dan Sumber Data 

Subjek penelitian ini adalah hasil penelitian pada skripsi mahasiswa Institut Sains dan 

Teknologi AKPRIND Yogyakarta Program Studi Teknik Industri. Objek penelitian ini adalah 

ejaan dalam skripsi A mahasiswa lulus Mei 2018, skripsi B mahasiswa lulus Bulan Mei tahun 

2019, skripsi C mahasiswa lulus Bulan Mei tahun 2020, dan skripsi D mahasiswa Bulan Mei 

tahun 2021. Untuk memperdalam dan lebih fokus, maka jumlah skripsi yang dianalisis 

berjumlah 4 skripsi mahasiswa Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta Program 

Studi Teknik Industri. Ejaan tersebut meliputi kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan 

pemakaian huruf miring, kesalahan penulisan kata depan di, ke dan imbuhan di- dan ke-, dan 

penulisan tanda baca. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca. Teknik baca 

yang dilakukan adalah membaca secara berulang dan cermat skripsi mahasiswa Institut Sains 

dan Teknologi AKPRIND yang telah dipilih. Pembacaan disesuaikan dengan tujuan penelitian, 

sedangkan yang tidak berhubungan dengan penelitian ini diabaikan. Teknik selanjutnya yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik catat. Taknik catat ini digunakan untuk 

mengungkapkan suatu permasalahan yang terdapat dalam suatu bacaan atau wacana 

(Sudaryanto, 2001:51). Sebelum dilakukan pencatatan, terlebih dahulu dilakukan pencatatan 

data pada kartu data, kemudian kartu data tersebut dikategorikan menurut kriteria kesalahan 

ejaan. Data yang terkumpul, kemudian dianalisis dan dideskripsikan.  

Rancangan Penelitian 

Setelah dianalisis dan dideskripsikan, selanjutnya kesalahan yang telah ditemukan 

tersebut dibetulkan. Pembetulan kesalahan dalam penelitian ini bersifat parsial. Artinya, 

pembetulan hanya pada bagian yang berkaitan dengan penelitian, yaitu berupa ejaan tertentu 

yang dibatasi pada kesalahan pemakaian huruf kapital, huruf miring, kesalahan penulisan 

imbuhan di-, ke-, dan kata depan di, ke, dari, dan kesalahan penggunaan tanda baca.  

Instrumen pengumpulan data ini adalah menggunakan human instrument yaitu peneliti 

sendiri. Peneliti sebagai pelaksana yang akan mengumpulkan data, menganalisis, dan sekaligus 

membuat simpulan. Pengetahuan peneliti tentang ejaan menjadi alat penting dalam penelitian 

ini. Peneliti menentukan kriteria-kriteria kesalahan ejaan dalam skripsi mahasiswa Institut 

Sains dan Teknologi AKPRIND, selanjutnya peneliti akan menganalisis ejaan pada skripsi 

mahasiswa Institut Sains dan Teknologi AKPRIND untuk menentukan terdapat atau tidaknya 

kesalahan ejaan.  
1. Kesalahan penggunaan huruf kapital.  

2. Kesalahan penggunaan huruf miring. 

3. Kesalahan penulisan imbuhan di-, ke- dan kata depan di, ke, dan dari.  
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4. Kesalahan penggunaan tanda baca, meliputi tanda titik (.), tanda koma (,), tanda titik dua 

(:), tanda titik koma (;), tanda hubung (-), tanda tanya (?), tanda seru (!), tanda kurung 

((...)), tanda petik (“...”), tanda petik tunggal (‘...’), dan tanda garis miring (/).  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis bentuk kesalahan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) 

pada tugas skripsi, yang terdiri atas empat judul skripsi   pada Program Studi Teknik Industri, 

Fakultas Teknik Industri, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, maka diperoleh hasil bahwa 

terdapat berbagai bentuk kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan tugas skripsi mahasiswa 

di antaranya yakni: ditemukan kesalahan pada penggunaan huruf kapital,  kesalahan pada 

pennggunaan huruf miring, kesalahan penggunaan kata di dan ke, dan  kesalahan  penggunaan 

tanda baca. 

Berikut adalah uraian contoh kesalahan yang ditemukan dalam penulisan tugas skripsi 

mahasiswa Program Studi Teknik Industri. 

1. Penggunaan Huruf Kapital 

Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain meliputi kesalahan pemakaian huruf kapital 

pada huruf pertama kata pada awal kalimat, unsur-unsur nama perusahann atau nama negara, 

daerah dan kota, serapan bahasa asing, huruf pertama nama bahasa, dan huruf kapital pada 

huruf pertama pada penggunaan konjungsi. Berikut ini contoh data yang menunjukan 

kesalahan penggunaan huruf kapital yang terdapat pada skripsi mahasiswa prodi Teknik 

Industri IST AKPRIND. 

Tabel. 1 Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital 
Judul: Penentuan Rute Distribusi Menggunakan Metode Saving Matrix, Nearest Insert dan Nearest 

Neighbor untuk Meminimumkan Biaya Transportasi (Studi Kasus: Pt. Madubaru Pg-Ps 

Madukismo) 

Paragraf/

Halaman 

Data Analisis 

1/2, Biaya Transportasi Pada PT 

Madubaru PG-PS Madukismo”. 

Penggunaan huruf “p” pada kata “pada” 

tersebut tidak boleh digunakan huruf kapital 

karena kata “pada” merupakan konjungsi.  

3/8,  2/17, 

3/9 

Pengurutan Lokasi Tujuan Dalam 

Suatu Rute. 

 

Penggunaan huruf “d” pada kata “dalam” 

tersebut tidak boleh digunakan huruf kapital 

karena kata “dalam” merupakan konjungsi. 

1/22 Pabrik Gula yang ada di indonesia 

boleh memilih tetap sebagai 

perusahaan Negara atau menjadi 

perushaan swasta (PT). 

Penggunaan huruf “I” pada kata Indonesia yang 

bergaris bawah tersebut harus menggunakan 

huruf kapital karena merupakan nama negara. 

 

2. Penggunaan Huruf Miring. 

Kesalahan penggunaan huruf miring, sebagian besar kesalahan karena kurang teliti dalam 

penggunaan istilah asing dalam kalimat, berikut ini contoh data yang menunjukan kesalahan 

penggunaan huruf miring yang terdapat pada skripsi mahasiswa prodi Teknik Industri IST 

AKPRIND. 
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Tabel 2 Kesalahan Penggunaan Huruf Miring 
Judul: Penentuan Rute Distribusi Menggunakan Metode Saving Matrix, Nearest Insert dan Nearest 

Neighbor untuk Meminimumkan Biaya Transportasi (Studi Kasus: Pt. Madubaru Pg-Ps 

Madukismo) 

Paragraf/ 

Halaman 

Data Analisis 

1/viii. Nearest Insert Dan Nearest 

Neighbor, 
Penulisan kata Nearest Insert dan Nearest 

Neighbor, dalam penulisan karya ilmiah harus 

menggunakan huruf miring karena merupakan 

istilah asing. 
1/xiii, 2/xvi, 

1/23, dan 

1/42 

memfokuskan pada 

pendistribusian gula pada 

retailer-retailer yang 

membutuhkan, 

Penulisan kata retailer-retailer harus 

menggunakan huruf miring karena merupakan 

istilah asing.  

3. Penggunaan Kata di dan ke  

Beberapa mahasiswa masih ada yang belum bisa membedakan antara di- dan ke- sebagai 

imbuhan dan di, ke, dan dari sebagai kata depan. Imbuhan di- dan ke- sebagai kata imbuhan 

berpadan dengan kata kerja dan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Sementara itu, kata 

depan di dan ke berpadan dengan kata benda dan menunjukkan keterangan tempat. Berikut ini 

contoh data yang menunjukkan kesalahan ejaan yang disebabkan oleh kesalahan penulisan 

kata depan di dan ke. 

Tabel 3 Kesalahan Penggunaan Kata di dan ke 
Judul: Penentuan Rute Distribusi Menggunakan Metode Saving Matrix, Nearest Insert dan Nearest 

Neighbor untuk Meminimumkan Biaya Transportasi (Studi Kasus: Pt. Madubaru Pg-Ps 

Madukismo) 

Paragraf/ 

Halaman 

Data Analisis 

2/8 penggabungan rute 

pada langkah kedua 

diatas. 

Penggunaan kata “di atas” seperti pada kata yang digaris 

bawah tersebut harus dipisah karena diikuti kata tunjuk 

tempat yaitu sebagai kata depan “di” dan bukan awalan.  

1/9 dan 1/11 dimasukkan kedalam 

rute yang sudah ada 

menghasilkan jarak 

yang minimum. 

Penggunaan kata “ke dalam” pada kata yang bergaris 

bawah tersebut harus dipisah kerena merupakan kata 

depan “ke”. 

1/22 menjadi Perusahaan 

Negara dibawah BPU-

PPN 

Penulisan kata “di bawah” harus dipisah karena di pada 

kata di bawah tersebut merupakan kata depan karena 

diikuti dengan kata tunjuk tempat. 

 

4. Penggunaan Tanda Baca 

Masih banyak kesalahan pemakaian tanda baca yang terdapat pada skripsi mahasiswa 

Prodi Teknik Industri karena tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Dalam penelitian ini 

terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, meliputi tanda baca titik (.), tanda baca koma (,) 

tanda hubung (-), tanda tanya (?), dan tanda baca titik dua (:). Hal ini dikarenakan kurang teliti 

dan kurang paham. 
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Tabel 4 Kesalahan Penggunaan Tanda Baca 
Judul: Penentuan Rute Distribusi Menggunakan Metode Saving Matrix, Nearest Insert dan Nearest 

Neighbor untuk Meminimumkan Biaya Transportasi (Studi Kasus: PT Madubaru Pg-Ps 

Madukismo) 

Paragraf/ 

Halaman 

Data Analisis 

1/viii Bapak Ir. Muhammad 

Yusuf, M.T dan Bapak 

Petrus Wisnubroto, M,Si 

selaku dosen pembimbing I 

dan dosen pembimbing II. 

Penggunaa singkatan pada singkatan gelar bukan 

menggunakan tanda baca koma  (,), namun harus 

menggunakan  penyekat gelar dengan tanda baca titik 

(.) dan diakhiri dengan tanda titik (.) contoh S.T.,M.Si. 

1/10 Menurut (Mulyadi 2015) 

biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomis 

Penggunaan tanda koma (,) harus digunakan untuk 

penyekat nama pengarang dan tahun terbit buku untuk 

penulisan sumber dalam karya ilmiah. 

Kesalahan penggunaan ejaan yang terdapat pada skripsi mahasiswa Institut Sains dan 

Teknologi AKPRIND masih banyak ditemukan. Hal ini terjadi karena ketidak tahuan atau 

ketidak cermatan dalam menulis. Penelitian ini terdapat 101 kesalahan ejaan yang meliputi: 

kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggunaan huruf miring, kesalahan 

penggunaan kata di dan ke, dan kesalahan penggunaan tanda baca. Berikut ini tabel frekuensi 

dan persentase jenis kesalahan ejaan pada skripsi mahasiswa prodi Teknik Industri Institut 

Sains dan Teknologi AKPRIND. 

Tabel. 5 Persentase kesalahan ejaan pada skripsi mahasiswa prodi Teknik Industri Institut 

Sains dan Teknologi AKPRIND. 

No Aspek Kesalahan Ejaan frekuensi Persentasi 

1 kesalahan penggunaan huruf kapital 25 24,7% 

2 kesalahan penggunaan huruf miring 21 20,8% 

3 kesalahan penggunaan kata di dan ke 26 25,7% 

4 kesalahan penggunaan tanda baca. 29 28,7% 

                                          Jumlah total 101 100% 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kesalahan yang paling banyak ditemukan 

adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Pembahasan penelitian ini adalah kesalahan ejaan 

pada skripsi mahasiswa prodi Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi AKPRIND 

didasarkan pada hasil analisis. Pembahasan ini dilakukan sebagaimana pengelompokan 

kesalahan ejaan tersebut di atas.  

Bentuk kesalahan yang ditemukan dalam penelitian ini akan dapat dijadikan masukan 

bagi mahasiswa, agar lebih baik dan teliti dalam penggunaan ejaan. Selain itu, dapat 

memberikan masukan pemikiran bagi dosen bahasa Indonesai untuk pengayaan materi 

pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia/ penyusunan karya tulis ilmiah. Pengembangan 

bahan ajar terkait mata kuliah Bahasa Indonesia dapat menitik beratkan pada penulisan ejaan 

dan kalimat secara praktis dan diusahakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ejaan 

dan kalimat. Pengetahuan itu dapat diperoleh dari dosen, buku, dan latihan-latihan. Adanya 

kesalahan-kesalahan penggunaan ejaan dan kalimat, dosen perlu menyusun perangkat 

pembelajaran yang berorientasi praktis dan strategis guna meminimalisasi kesalahan penulisan 

skripsi mahasiswa. 

 

V. KESIMPULAN 

   Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan:  

1. Kesalahan pemakaian huruf kapital pada skripsi mahasiswa Prodi Teknik Industri IST 

AKPRIND ditemukan sebanyak 25 kasus kesalahan atau sebesar 24,7%. Kesalahan huruf 
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kapital tersebut disebabkan oleh kesalahan pemakaian huruf kapital sebagai unsur huruf 

pertama kata pada awal kalimat, huruf pertama nama negara, nama bulan, konjungsi/kata 

sambung, dan lain sebagainya. 

2. Kesalahan pemakaian huruf miring pada skripsi mahasiswa Prodi Teknik Industri IST 

AKPRIND ditemukan sebanyak 21 kasus kesalahan atau sebesar 20,8%. Kesalahan huruf 

miring tersebut disebabkan oleh kesalahan pemakaian huruf miring sebagain besar 

kesalahan pada penulisan istilah asing.  

3. Kesalahan penulisan kata depan di, ke dan dari pada skripsi mahasiswa pada skripsi 

mahasiswa Prodi Teknik Industri IST AKPRIND ditemukan sebanyak 26 kasus kesalahan 

atau sebanyak 25,7% yang meliputi kesalahan penulisan kata depan di sebanyak 23 kasus 

kesalahan dan kesalahan kata depan ke ditemukan sebanyak 3 kesalahan. Kesalahan kata 

depan di dan ke disebabkan oleh ketidaktahuan penulisannya harus ditulis terpisah dari 

kata pengikutinya atau gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata,  

4. Kesalahan penulisan tanda baca pada skripsi mahasiswa Prodi Teknik Industri IST 

AKPRIND ditemukan sebanyak 29 kasus kesalahan atau sebesar 28,61%, yang meliputi 

kesalahan penggunaan tanda baca titik (.)kesalahan penggunaan tanda baca koma (,), 

kesalahan penggunaan tanda hubung (-), dan kesalahan penggunaan tanda titik dua (:). 

Kesalahan tanda baca disebabkan adanya ketidak tahuan dalam penulisan tanda baca dan 

perbedaan persepsi dalam penggunaan tanda baca yang sesuai dengan pedoman EYD.   
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