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Buku teks berperan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah-sekolah. Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan 

pembelajaran adalah memilih dan  menentukan materi ajar  atau bahan ajar yang 

tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi yang harus dikuasai. 

Salah satu tolok ukur tata bahasa baku adalah dalam penggunaan ejaan  bahasa 

Indonesia. Tidak semua buku teks patuh dalam penggunaan ejaan. Hal itu terlihat 

masih terdapat kesalahan-kesalahan penerapan ejaan dalam buku teks. Hal ini 

tentu saja akan mengacaukan pemahaman siswa. Dalam penelitian ini, peneliti 

menganalisis ketepatan penggunaan EYD dalam buku teks terbitan Erlangga yaitu 

Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih.  

Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar ke depan pemilihan buku teks yang 

digunakan sebagai bahan ajar di sekolah dilakukan lebih teliti sehingga tidak 

mengacaukan pemahaman siswa. 

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

ketepatan pemakaian huruf dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia untuk 

SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga, (2) bagaimana ketepatan 

pemakaian huruf kapital dan miring dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia 

untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga, (3) bagaimana 

ketepatan penulisan kata dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia untuk 

SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga, (4) bagaimana ketepatan 

penulisan unsur serapan dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia untuk 

SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga, dan (5) bagaimana 

ketepatan pemakaian tanda baca dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia 

untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsi ketepatan pemakaian huruf, ketepatan pemakaian 

huruf kapital dan miring, ketepatan penulisan kata, ketepatan penulisan unsur 

serapan, dan ketepatan pemakaian tanda baca dalam buku teks Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, kalimat serta paragraf yang 

berfokus  pada pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 

penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca. Adapun 

sumber data penelitian ini adalah buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

kartu data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 
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 teknik baca, pilah, dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik konfirmasi. Metode untuk menyajikan hasil analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan penyajian data informal.  

Berdasarkan deskripsi setiap aspek dalam kajian EYD, dapat diketahui 

bagaimana pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan 

kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca dalam buku teks 

pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih terbitan Erlangga. Tingkat kesalahan pada masing-masing aspek tersebut 

berbeda antara satu dengan yang lain. Data hasil perhitungan kesalahan dalam 

penggunaan EYD dapat diuraikan yaitu meliputi 6% untuk pemakaian huruf, 24% 

untuk pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 28% untuk penulisan kata,  3% 

untuk penulisan unsur serapan, serta 39% untuk pemakaian tanda baca. Masing-

masing aspek memiliki tingkat persentase kesalahan yang berbeda-beda. 

Kesalahan penggunaan EYD paling banyak ditemukan pada pemakaian tanda 

baca yaitu mencapai 39%. 

Saran yang diajukan berdasarkan penelitian ini yaitu (1) untuk guru, 

khususnya guru pengampu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

seharusnya lebih selektif dalam pemilihan buku teks yang digunakan sebagai 

bahan ajar di sekolah, (2) siswa disarankan agar lebih aktif dan kritis terhadap 

materi pelajaran yang diterima baik dari guru maupun dari buku teks yang 

digunakan sebagai sumber belajar di sekolah, dan (3) para peneliti bidang 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dapat melengkapi penelitian ini dengan 

melakukan analisis dari sudut pandang yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Buku teks berperan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah-sekolah. Penggunaan buku teks dapat memperlancar proses belajar-

mengajar. Guru dapat memanfaatkan buku teks sebagai alat pembelajaran dan 

pengembangan kemampuan berpikir peserta didiknya. Buku teks yang baik dapat 

membantu siswa belajar. Buku teks merupakan buku pelajaran yang disusun oleh 

para pakar. Namun, para pengguna boleh mengkaji lebih dalam mengenai buku 

teks tersebut apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan dapat 

memenuhi pengguna buku teks tersebut atau belum. Pengkajian mengenai buku 

teks dapat dilihat dari berbagai aspek telaah buku teks. Masalah yang berkaitan 

dengan bahan ajar adalah memilih sumber dari mana bahan ajar itu didapatkan. 

Kecenderungan inilah yang menyebabkan para penerbit berlomba-lomba 

menerbitkan buku ajar. Pasar yang sangat besar dengan kontinuitas tinggi 

menyebabkan buku ajar adalah pilihan utama para penerbit. Keadaan inilah yang 

menyebabkan sangat banyak judul buku ajar dengan kualitas yang beragam untuk 

tiap mata pelajaran. 

Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran 

adalah memilih dan  menentukan materi ajar  atau bahan ajar yang tepat dalam 

rangka membantu siswa mencapai kompetensi yang harus dikuasai. Berkaitan 

dengan pemilihan bahan ajar, secara umum aspek yang diperhatikan adalah  
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 meliputi penentuan jenis materi, kedalaman, ruang lingkup, urutan penyajian, 

perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran, dsb. Bahan ajar merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu pembelajaran di sekolah. 

Dinilai penting karena bahan ajar (buku teks) merupakan materi atau bahan yang 

akan dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai kompetensi. Konsekuensi dari 

kenyataan ini adalah guru harus mampu memilih dan menentukan bahan ajar yang 

akan digunakan dalam pembelajaran agar siswa mampu menguasai kompetensi 

yang diharapkan. Seperti yang diketahui bahwa bahan ajar, dalam hal ini buku 

teks, sangat berperan dalam kelangsungan proses belajar-mengajar. Buku teks 

dapat berfungsi sebagai panduan belajar siswa secara mandiri. Namun, jika materi 

ajar yang terkandung di dalamnya belum tepat akan berakibat dapat mengacaukan 

pengetahuan siswa. 

Untuk mengukur kualitas buku teks perlu diperhatikan dua hal. Dua hal 

tersebut berupa hal yang langsung tampak yaitu format buku (bentuk atau 

konstruksi buku secara keseluruhan, seperti ukuran dan jilid, kulit luar, dan kertas 

gambar atau ilustrasi, serta warna-warna yang digunakan) dan isi atau materi 

(yang harus sesuai perkembangan kognitif siswa, seperti penggunaan bahasa dan 

ilustrasi) Tampubolon (dalam Depdiknas 2005:14). Hal-hal yang berhubungan 

dengan kualitas buku teks atau buku pelajaran juga diuraikan dalam Pusbuk 

(2004:14) dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek yaitu (1) isi atau materi 

pelajaran,  (2) penyajian materi, (3) bahasa dan keterbacaan, dan (4) format buku 

atau grafika. Keempat aspek tersebut berkaitan satu dengan yang lain. Terkait 

dengan beberapa aspek tersebut, ada satu hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu 
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 penggunaan ejaan. Dalam rangka menunjang pembakuan bahasa, baik yang 

menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan, ejaan 

mempunyai fungsi yang cukup penting. Oleh karena itu, pembakuan ejaan perlu 

diberi prioritas lebih dulu. Sebagai sebuah aturan, ejaan akan selalu berkembang 

bersama dengan perkembangan bahasanya. Itulah yang terjadi dengan ejaan kita. 

Perubahan dari Ejaan Van Ophuysen hingga Ejaan yang Disempurnakan adalah 

upaya agar selalu mengikuti perkembangan zaman supaya konsep-konsep baru 

yang berkembang dalam masyarakat bahasa dapat tertampung semua dalam ejaan 

yang baru sehingga dapat digunakan dan dipatuhi bersama. 

Salah satu tolok ukur tata bahasa baku adalah dalam penggunaan ejaan  

bahasa Indonesia. Tidak semua buku teks patuh dalam penggunaan ejaan. Hal itu 

terlihat masih terdapat kesalahan-kesalahan penerapan ejaan dalam buku teks. Hal 

ini tentu saja akan mengacaukan pemahaman siswa. Padahal seperti yang 

diketahui, ejaan adalah salah satu bagian terpenting dalam bahasa Indonesia. Hal 

itu terlihat dari munculnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.57 Tahun 

1972 tentang penggunaan EYD. Hal ini menandakan bahwa pemerintah 

memandang serius penggunaan ejaan. Berbicara tentang ejaan sama halnya 

berbicara tentang bahasa tulis. Dalam hal ini, media cetaklah yang memegang 

porsi terbesar. Betapa tidak, untuk menyampaikan informasi, mereka bergelut 

dengan bahasa tulis serta aturan-aturannya. Ketelitian dalam penggunaan ejaan 

akan semakin berkembang pula seiring dengan berkembangnya kurikulum yang 

berlaku. Kemampuan menerapkan ejaan merupakan syarat utama dalam berbahasa 
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 tulis. Kesalahan penulisan ejaan dapat berakibat pada pencitraan buruk pada buku 

teks tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti memilih 

judul Ketepatan Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dalam Buku 

Teks Pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA Kelas XI Karya Engkos 

Kosasih Terbitan Erlangga. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian 

ini adalah bagaimana penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas 

Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga dilihat dari pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 

penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca. Dalam 

penelitian ini dipilih buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA 

kelas XI karya Engkos Kosasih sebagai sumber data. Alasan pemilihan buku teks 

Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga sebagai sumber data karena buku tersebut telah berlabel KTSP 2006. 

Namun, terdapat ketidaksesuaian antara materi ajar dengan KTSP 2006. 

Kesalahan tersebut berupa ketidaktepatan penggunaan EYD pada materi yang 

tertulis dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia. Seperti yang diketahui, 

salah satu aspek yang menjadi sasaran dalam pengembangan kurikulum adalah 

materi ajar. Namun, ternyata dalam buku teks yang telah berlabel KTSP 2006 

masih ditemukan ketidaksesuaian materi ajar dengan kurikulum. Ketidaksesuaian 

ini merupakan sebuah tanda tanya yang perlu ditelusuri sehingga diperoleh 

jawaban yang mampu menuntun baik guru maupun siswa sebagai peserta didik. 

Dengan ini diharapkan akan diperoleh hasil penelitian guna melengkapi 
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 kekurangan penelaahan buku teks sebelumnya sehingga ke depan dihasilkan buku 

teks yang lebih layak digunakan di sekolah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang dalam 

pencapaiannya memerlukan proses. Menulis juga merupakan keterampilan 

berbahasa yang dapat dikuasai setelah melalui penguasaan keterampilan 

membaca. Oleh karena itu, dalam proses pencapaian keterampilan tersebut perlu 

diawali dengan keterampilan membaca. Kemampuan menulis yang diperoleh akan 

berkualitas jika buku bacaan yang dijadikan sebagai sumber belajar pun 

berkualitas dan memenuhi. Sekarang ini telah beredar beragam buku bacaan dari 

berbagai sumber seperti, Intan Pariwara, Erlangga, Yudhistira, dsb. Tiap-tiap buku 

hadir dengan kualitas yang beragam pula. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihannya yaitu meliputi isi atau materi pelajaran, penyajian materi, 

bahasa dan keterbacaan, dan format buku atau grafika. 

Seringkali guru menghadapi kebimbangan dalam pemilihan buku teks 

sebagai  bahan ajar sehingga  hasil yang diperoleh tidak sesuai yang diharapkan 

dan berakibat berimbas pada perkembangan pengetahuan dan kemampuan anak 

didik. Salah satu akibat dari salah pilih buku teks sebagai sumber belajar adalah 

rancunya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi ajar. Berkaitan 

dengan hal tersebut, penerapan EYD dapat dijadikan contoh. Materi ajar EYD 

memang bukan hal asing lagi bagi siswa, tetapi tidak bisa dimungkiri kemampuan 

dan pemahaman mereka akan teori-teori tersebut masih kurang. Hal itu jelas 



 

 

6 

 bertolak belakang dengan tujuan pembelajaran. Jika dianalisis, salah satu faktor 

yang paling berpengaruh terhadap kegagalan tersebut adalah buku teks yang 

mereka gunakan sebagai sumber belajar. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah 

dengan menelaah buku teks dari sudut pandang yang berbeda. Hal itu bertujuan 

agar diperoleh hasil yang mampu melengkapi kekurangan penelaahan buku teks 

sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis bagaimana penggunaan EYD  

dilihat dari pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan 

kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca dengan tujuan untuk 

memberi gambaran penerapan EYD yang dinilai belum tepat. Kemudian, hasil 

analisis tersebut disertai dengan penulisan yang benar dan tepat  dicantumkan 

dalam buku teks. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar 

yang dapat memudahkan pemahaman siswa akan penggunaan EYD. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Analisis buku teks merupakan hal yang tidak asing. Analisis tersebut telah 

banyak dilakukan oleh peneliti, seperti analisis tentang kualitas teks, analisis 

tentang kesesuaian bahan ajar, analisis tentang kesesuaian materi dengan 

kurikulum, dan sebagainya. Berawal dari penelitian-penelitian tersebut, untuk 

memaksimalkan penelitian, peneliti mencoba mengkaji buku teks dari sudut 

pandang yang berbeda.  Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

analisis penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia 

untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Masalah dalam 
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 penelitian ini difokuskan pada pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan 

huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca 

yang terdapat dalam buku tersebut. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Bagaimana ketepatan pemakaian huruf dalam buku teks Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga? 

(2) Bagaimana ketepatan pemakaian huruf kapital dan miring dalam buku teks 

Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih 

terbitan Erlangga? 

(3) Bagaimana ketepatan penulisan kata dalam buku teks Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga? 

(4) Bagaimana ketepatan penulisan unsur serapan dalam buku teks Cerdas 

Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga? 

(5) Bagaimana ketepatan pemakaian tanda baca dalam buku teks Cerdas 

Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga? 
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 1.5 Tujuan Penelitian 

Dari rincian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian analisis 

penggunaan EYD dalam buku teks ini adalah sebagai berikut:   

(1) mendeskripsi ketepatan pemakaian huruf dalam buku teks Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. 

(2) mengidentifikasi ketepatan pemakaian huruf kapital dan miring dalam buku 

teks Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih 

terbitan Erlangga. 

(3) menggambarkan ketepatan penulisan kata dalam buku teks Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. 

(4) memaparkan ketepatan penulisan unsur serapan dalam buku teks Cerdas 

Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga. 

(5) menguraikan ketepatan pemakaian tanda baca dalam buku teks Cerdas 

Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara 

teoretis maupun manfaat secara praktis. 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 
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 Peneliti memperoleh wawasan mengenai bagaimana ketidaktepatan EYD 

yang sering ditemukan dalam buku teks sekaligus menambah kemampuan 

peneliti dalam menerapkan EYD. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi guru sebagai 

pedoman penerapan ejaan yang benar.   

c. Bagi dinas pendidikan 

Dinas pendidikan sebagai pengendali alur pendidikan diharapkan ikut serta 

dalam pemanfaatan hasil penelitian ini agar buku teks pelajaran yang 

diterbitkan lebih layak guna. 

2. Manfaat teoretis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan 

bagaimana ketepatan penggunaan EYD sekaligus sebagai referensi ilmiah 

untuk penelitian berikutnya. 

b. Bagi guru 

Menambah pengetahuan guru bagaimana ketidaktepatan dan ketepatan 

penggunaan EYD dalam buku teks.  
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS,  

DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan buku teks pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti di antaranya adalah oleh Darwati (2000), Alfiah (2001), 

Abdussamad (2002), Muna (2005), Priyanti (2005), Kisro (2005), Margono 

(2007), Wagiati, et al (2008), Puspitasari (2008), Budiarti (2009), dan Hidayati 

(2009). 

Penelitian dengan judul Analisis Kualitas Teks Bahasa Indonesia yang 

Digunakan di SLTP Kelas I: Aspek Keterlibatan Siswa Berdasarkan Pendekatan 

Keterampilan Proses telah dilakukan oleh  Darwati (2000). Metode yang 

digunakan adalah teknik analisis isi dengan perhatian utama pada kesesuaian, 

keurutan, dan keluasan. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa indeks 

keterlibatan siswa pada teks untuk masing-masing buku adalah buku Pintar 

Berbahasa Indonesia I terbitan Balai Pustaka (0,178), buku Mari Berbahasa 

Indonesia IA, IB, IC terbitan Erlangga (0,151), buku Bahasa Indonesia 

Kebanggaanku IA dan IB terbitan Tiga Serangkai (0,171), buku Bahasa dan 

Sastra Indonesia IA dan IB terbitan Yudhistira (0,075), dan buku Bahasa 

Indonesia I terbitan Pabelan (0,096). Indeks keterlibatan siswa pada gambar atau 

diagram adalah 0,5 (buku Pintar Berbahasa Indonesia I terbitan Balai Pustaka), 
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 1,1412 (buku Mari Berbahasa Indonesia IA, IB, IC terbitan Erlangga), 0,223 

(buku Bahasa Indonesia Kebanggaanku IA dan IB terbitan Tiga Serangkai), 0,962 

(buku Bahasa dan Sastra Indonesia IA dan IB terbitan Yudhistira), dan 0,090 

(buku Bahasa Indonesia I terbitan Pabelan). Indeks keterlibatan siswa pada 

pertanyaan wacana adalah 1,341 (buku Pintar Berbahasa Indonesia I terbitan 

Balai Pustaka), 1,706 (buku Mari Berbahasa Indonesia IA, IB, IC terbitan 

Erlangga), 0,875 (buku Bahasa Indonesia Kebanggaanku IA dan IB terbitan Tiga 

Serangkai), 0,623 (buku Bahasa dan Sastra Indonesia IA dan IB terbitan 

Yudhistira), dan 0,173 (buku Bahasa Indonesia I terbitan Pabelan). Dari hasil 

penelitian tersebut, hanya empat buku (Pintar Berbahasa Indonesia I terbitan 

Balai Pustaka, Mari Berbahasa Indonesia IA, IB, IC terbitan Erlangga, Bahasa 

Indonesia Kebanggaanku IA dan IB terbitan Yudhistira) yang memenuhi kriteria 

pendekatan keterampilan proses. Hal ini berarti bahwa buku tersebut mempunyai 

kualitas baik dan dapat digunakan dalam proses belajar-mengajar. Buku Bahasa 

Indonesia I terbitan Pabelan belum memenuhi kriteria pendekatan keterampilan 

proses sehingga kualitas buku tersebut rendah dan tidak dapat digunakan dalam 

proses belajar-mengajar. 

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

aspek yang diteliti. Aspek yang diteliti dalam penelitian tersebut yaitu memberi 

perhatian utama pada kesesuaian, keurutan, dan keluasan, sedangkan dalam 

penelitian ini memberi perhatian utama pada ketepatan penggunaan EYD dalam 

buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya 
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 Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Sementara itu, persamaan antara keduanya 

terletak pada tindakan penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis buku teks.  

Alfiah (2001) mengadakan penelitian yang berjudul Kesesuaian Antara 

Bahan Ajar Apresiasi Sastra dalam Buku Pintar Berbahasa Indonesia dan GBPP 

Kurikulum 1994. Dengan penelitian tersebut diteliti ada tidaknya kesesuaian 

antara bahan ajar apresiasi sastra Indonesia dalam buku Pintar Berbahasa 

Indonesia dan bahan ajar apresiasi sastra Indonesia dalam GBPP kurikulum SLTP 

1994, keurutan susunan bahan ajar dan keluasan bahan ajarnya. Metode yang 

digunakan adalah metode normatif dan metode telaah pustaka. Adapun teknik 

yang digunakan adalah teknik analisis isi dengan perhatian utama pada 

kesesuaian, keruntutan, dan keluasan. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui 

bahwa ditinjau dari segi kesesuaian bahan ajar apresiasi bahasa dan sastra 

Indonesia dalam buku Pintar Berbahasa Indonesia jilid 1,2, dan 3 belum sesuai 

dengan bahan ajar dalam GBPP kurikulum SLTP 1994. Dari segi keurutan, bahan 

ajar apresiasi bahasa dan sastra Indonesia belum memenuhi persyaratan psikologi 

belajar, sedangkan dari segi keluasan bahan ajar belum mengikuti prinsip spiral 

progesif. 

Berkaitan dengan teknik dalam penelitian, penelitian tersebut memiliki 

persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis buku teks. Perbedaan 

terletak pada aspek yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang ketepatan 

penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk 

SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga , sedangkan penelitian 

tersebut meneliti  tentang kesesuaian, keruntutan, dan keluasan dalam buku Pintar 
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 Berbahasa Indonesia. Aspek kajian tersebut hampir sama dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Darwati pada tahun 2000. 

Pada tahun 2002, Abdussamad juga melakukan penelitian yang berjudul 

Kualitas Buku Pelajaran Bahasa Indonesia SMU (Kajian tentang Cakupan dan 

Sajian Bahan Ajar Menulis). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas bahan ajar menulis 

dalam buku-buku yang dikaji belum memenuhi standar. Dari aspek cakupan 

bahan ajar menulis, buku Penuntun Belajar Bahasa Indonesia 2 relatif telah 

memenuhi tuntutan kurikulum, teori pembelajaran bahasa, dan teori menulis. 

Buku Terampil Berbahasa Indonesia 2  belum memenuhi tuntutan kurikulum, 

teori pembelajaran bahasa dan teori menulis. Dari segi sajian bahan ajar, buku-

buku yang diteliti tersebut tidak menerapkan prinsip perjenjangan. 

Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 oleh Abdussamad 

dipaparkan kajian tentang cakupan dan sajian bahan ajar menulis. Berbeda dengan 

penelitian skripsi ini yang mengkaji tentang ketepatan penggunaan EYD dalam 

buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya 

Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Persamaan antara keduanya terletak pada 

pendekatan dan sumber data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan 

sumber data buku teks pelajaran. 

Penelitian tentang kualitas buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

kelas X SMA dilakukan oleh Muna (2005). Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode pilah dan catat, sedangkan pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan deskriptif dan kualitatif. Adapun masalah yang diteliti adalah 
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 kualitas isi, cara penyajian, materi, kualitas bahasa dan keterbacaan, serta kualitas 

grafika dari buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia terbitan Erlangga dan 

Grasindo. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas isi buku Bahasa dan 

Sastra Indonesia terbitan Erlangga adalah 97,92%, sedangkan kualitas isi buku 

Bahasa dan Sastra Indonesia terbitan Grasindo adalah 85%. Kualitas cara 

penyajian materi buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia terbitan Erlangga 

adalah 100%, sedangkan kualitas cara penyajian materi buku pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia terbitan Grasindo adalah 83,81%. Kualitas bahasa dan 

keterbacaan buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia terbitan Erlangga adalah 

98,67%, sedangkan kualitas bahasa dan keterbacaan buku pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia terbitan Grasindo adalah 77,33%. Kualitas grafika buku 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia terbitan Erlangga dan Grasindo adalah 

84%. 

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

metode dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode pilah dan catat 

serta deskriptif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Muna (2005) ini 

juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut berupa 

masalah yang diteliti yaitu kualitas isi, cara penyajian, materi, kualitas bahasa dan 

keterbacaan, serta kualitas grafika dari buku pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia terbitan Erlangga dan Grasindo, sedangkan dalam penelitian ini 

mengkaji tentang ketepatan penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas 

Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga. 
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 Penelitian dengan judul Kesesuaian dan Spiralisasi Pengembangan Materi 

Keterampilan Berbahasa pada Aspek Berbicara dalam Buku Teks Bahasa 

Indonesia untuk SMA Terbitan Grasindo dengan Kurikulum 2004 telah dilakukan 

oleh Priyanti (2005). Metode yang digunakan adalah metode simak dan teknik 

catat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan 

deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum 

kesesuaian materi aspek berbicara yang terdapat dalam buku teks yang dikaji 

kurang sesuai dengan kurikulum 2004. 

Penelitian yang dilakukan oleh Priyanti dengan penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada pendekatan penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan deskriptif pada buku teks sebagai 

sumber data. Sementara, perbedaan kedua terletak pada aspek yang diteliti yaitu 

mengenai kesesuaian dan spiralisasi pengembangan materi keterampilan 

berbahasa pada aspek berbicara dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk SMA 

terbitan Grasindo dengan kurikulum 2004, sedangkan dalam penelitian ini 

meneliti tentang ketepatan penggunaan EYD dalam  buku teks pelajaran Cerdas 

Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga. 

Penelitian juga dilakukan oleh Kisro (2005) yang berjudul Cakupan Bahan 

Ajar Berbicara dalam Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMK serta 

Saran Perbaikannya. Dalam penelitian ini digunakan teknik telaah isi dan teknik 

catat. Untuk analisis datanya digunakan analisis normatif. Hasil penelitiannya 

adalah (1) cakupan tujuan pembelajaran bahan ajar berbicara pada keempat buku 
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 PBSI yang diteliti hanya memuat sebagian aspek pengetahuan, yakni ingatan, 

pemahaman, dan penerapan. Adapun aspek pengetahuan lain yakni analisis, 

sintesis, dan evaluasi serta aspek keterampilan dan sikapnya tidak dimuat (2) 

bahan ajar berbicara subunit pelajaran keempat buku itu tidak memuat forum 

bahasa secara lengkap dan terpadu, yakni kegiatan berbicara, forum komunikasi, 

penutur, mitra tutur, dan pihak lain (beserta sikapnya), tuturan dalam satuan 

wacana, unsur wacana, tujuan, sarana pertuturan, serta administrasi dan 

pengelolaan yang terpadu dalam pemakaian bahasa.  

Rincian ketidaklengkapannya adalah (a) buku PBSI kelas tiga SMK 

susunan MGPD BSI SMK Banyumas hanya memuat kegiatan dalam contoh 

wacana lepas, topik, dan penutur (b) ketiga buku PBSI kelas tiga lainnya hanya 

memuat kegiatan berbicara yang terpisah dari forum komunikasi, topik, penutur, 

dan forum komunikasi yang tidak difungsikan sebagai konteks fisik pada 

beberapa subunit pelajarannya (3) penyajian bahan ajar pada tiap unit pelajaran 

keempat buku PBSI itu menunjukkan bahwa keempat buku tersebut belum 

menerapkan strategi penyajian yang berorientasi pada tujuan, berpusat pada bahan 

ajar, prinsip belajar, kadar keaktifan, siswa diterapkan pada keempat buku PBSI 

itu.  

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Kisro (2005) yaitu penggunaan teknik catat dalam analisis buku teks. 

Keduanya juga memiliki perbedaan. Penelitian tersebut meneliti tentang cakupan 

bahan ajar berbicara dalam buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMK 

serta saran perbaikannya, sedangkan dalam penelitian ini adalah tentang ketepatan 
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 penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk 

SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. 

Margono (2007) melakukan penelitian mengenai buku teks yang berjudul 

Kesesuaian antara Materi Menulis dalam Buku Teks Terbitan Swasta Kelas IV 

Sekolah Dasar dan Silabus KTSP Bahasa Indonesia Kompetensi Menulis SD 

Negeri Kondangan Temanggung. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan persentase 

tingkat kesesuaian antara isi materi berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa 

dan silabus KTSP SD Negeri Kandangan Temanggung yang baik yaitu persentase 

51,61% adalah buku paket Bina Bahasa dan Sastra Indonesia penerbit Erlangga 

Jakarta tahun 2004 dan buku teks Mari Belajar Bahasa Indonesia dari penerbit 

Yudhistira Jakarta tahun 2006, sedangkan persentase terendah 25,80% adalah 

buku teks Aku Cinta Bahasa Indonesia terbitan Tiga Serangkai tahun 2004. 

Persentase 43,83% adalah Bahasa Indonesia terbitan Intan Pariwara tahun 2006. 

Tingkat kesesuaian antara cara penyajian materi mencakupi (1) keteraturan 

urutan, (2) hubungan antarbahan, (3) latihan soal dan silabus KTSP SD Negeri 

Kandangan Temanggung yang baik persentase 85,71% adalah buku teks Mari 

Belajar Bahasa Indonesia dari penerbit Yudhistira Jakarta tahun 2006. Persentase 

yang sama yaitu 57,14% adalah buku teks Aku Cinta Bahasa Indonesia terbitan 

Tiga Serangkai tahun 2004 dan Bahasa Indonesia terbitan Intan Pariwara tahun 

2006. Persentase terendah yaitu 14,28% adalah Bina Bahasa dan Sastra Indonesia 

penerbit Erlangga Jakarta tahun 2004. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Margono (2007) memiliki persamaan 

dengan penelitian ini yaitu digunakannya pendekatan kualitatif dan pendekatan 

deskriptif. Terdapat pula perbedaan di antara keduanya terletak pada aspek yang 

dikaji yaitu mengenai kesesuaian antara materi menulis dalam buku teks terbitan 

swasta kelas IV sekolah dasar dan silabus KTSP bahasa Indonesia kompetensi 

menulis SD Negeri Kondangan Temanggung, sedangkan dalam penelitian ini 

tentang ketepatan penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. 

Penelitian tentang buku teks juga telah dilakukan oleh Puspitasari (2008) 

dengan judul Kualitas Materi Berbicara dalam Buku Teks Bahasa Jawa Tingkat 

SMP Terbitan Aneka Ilmu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas materi berbicara yang 

tedapat dalam buku teks yang dikaji sudah tergolong baik. Hal tersebut dapat 

dilihat pada perhitungan persentase pada setiap aspek antara lain: (1) kualitas 

aspek isi materi berbicara apada kelas VII, VIII, dan IX masing-masing adalah 

84,9%, 97,6%, dan 96,96%, (2) kualitas aspek cara penyajian materi berbicara 

apada kelas VII, VIII, dan IX masing-masing adalah 83,1%, 83,4%, 85,18%. Pada 

kelas VII, VIII, dan IX terdapat subaspek latihan yang masing-masing 

persentasenya adalah 50,9%, 52,7%, dan 52,7%, (3) kualitas bahasa dan 

keterbacaan masing-masing adalah 83,6%, 99,12%, dan 98,6%. Dari analisis 

tersebut berarti materi berbicara pada buku pelajaran bahasa Jawa untuk SMP 

terbitan aneka Ilmu sudah tergolong baik untuk dijadikan buku pegangan dalam 

proses pembelajaran. 
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 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan penelitian 

ini sama yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. 

Selain itu, terdapat pula perbedaan di antara keduanya yaitu terletak pada aspek 

yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang ketepatan penggunaan EYD dalam 

buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya 

Engkos Kosasih terbitan Erlangga, sedangkan dalam penelitian tersebut meneliti  

tentang kualitas materi berbicara dalam buku teks bahasa Jawa tingkat SMP 

terbitan Aneka Ilmu.   

Penelitian yang dilakukan oleh Wagiati, et al (2008) berjudul Ketepatan 

Penggunaan EYD pada Surat Kabar Daerah di Wilayah Tasikmalaya. Objek 

kajiannya adalah Surat Kabar Radar Tasikmalaya dan Priangan. Penelitian ini 

bertujuan memaparkan penggunaan EYD dalam tulisan berita pada surat kabar 

daerah di wilayah Tasikmalaya. Dalam penelitian ini didapatkan simpulan bahwa 

masih banyak terdapat kesalahan penggunaan EYD pada tulisan berita di surat 

kabar Tasikmalaya. Persamaan laporan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

adalah tentang aspek yang diteliti yaitu penggunaan EYD. Penelitian ini meneliti 

ketepatan penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga, 

sedangkan dalam laporan penelitian tersebut mengkaji penggunaan EYD dalam 

Surat Kabar Radar Tasikmalaya dan Priangan. 

Penelitian yang meneliti tentang buku teks dengan judul Analisis Kualitas 

Materi Membaca Buku Teks Bahasa Jawa SMP Terbitan Aneka Ilmu juga 

dilakukan oleh Budiarti (2009). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 
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 kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas materi 

membaca yang terdapat dalam buku teks yang dikaji sudah sangat baik untuk 

dijadikan sebagai buku pegangan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat 

dilihat pada perhitungan persentase pada setiap aspek, antara lain (1) kualitas 

aspek isi materi membaca pada kelas VII, VIII, dan IX masing-masing adalah 

75,15%, 89,09%, dan 89,69% (2) kualitas aspek cara penyajian materi membaca 

pada kelas VII, VIII, dan IX masing-masing adalah 84%, 86,18%, dan 86,54%.    

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan baik pada penelitian ini maupun 

pada penelitian yang dilakukan oleh Budiarti (2009). Terdapat pula perbedaan 

yang membedakan antara keduanya. Penelitian ini mengkaji tentang ketepatan 

penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk 

SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga, sedangkan dalam 

penelitian tersebut mengkaji tentang kualitas materi membaca buku teks bahasa 

Jawa SMP terbitan Aneka Ilmu. 

Kelayakan Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Kelas X Terbitan 

Esis dan Erlangga Dilihat dari Pola Penyajian merupakan judul penelitian yang 

telah dilakukan oleh Hidayati (2009) . Masalah yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kualitas buku teks pelajaran bahasa Indonesia SMA kelas X 

terbitan Esis dan Erlangga dilihat dari aspek penyajiannya? Metode pengumpulan 

data menggunakan metode pilah dan catat, sedangkan pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kualitas pola penyajian yang terdapat dalam buku teks terbitan Esis 
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 kesesuaian dengan standar isi 2006 adalah sangat baik, sedangkan untuk Erlangga 

sudah baik. 

Baik metode maupun pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2009) dan penelitian ini sama yaitu 

menggunakan metode pilah dan catat serta pendekatan kualitatif dan deskriptif. 

Dalam hal aspek kajian, keduanya berbeda. Penelitian ini meneliti tentang 

ketepatan penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga, 

sedangkan dalam penelitian tersebut meneliti tentang kelayakan buku teks 

pelajaran bahasa Indonesia SMA kelas X terbitan Esis dan Erlangga dilihat dari 

pola penyajian. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

penelitian tentang telaah buku teks sangat menarik untuk diteliti dengan berbagai 

sudut pandang tertentu. Berawal dari beberapa penelitian itu pula penelitian 

dengan judul Ketepatan Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dalam 

Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia Cerdas Berbahasa Indonesia Karya 

Engkos Kosasih untuk SMA Kelas XI Terbitan Erlangga dilakukan. Penelitian ini 

memiliki kajian yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Perbedaan itu terletak pada aspek yang diteliti yaitu tentang penggunaan EYD 

dalam buku teks. Melalui penelitian yang berbeda ini diharapkan dapat 

melengkapi penelitian sebelumnya.  
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 2.2 Kerangka Teoretis 

Beberapa konsep yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah (1) 

hakikat ejaan, (2) aspek-aspek ejaan, (3) fungsi ejaan, (4) hakikat buku teks, (5) 

fungsi buku teks, dan (6) kualitas buku teks. 

2.2.1 Hakikat Ejaan 

Menurut Suryaman (1985:6) menyatakan bahwa ejaan ialah keseluruhan 

peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana 

menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong-motong suatu kata, dan 

bagaimana menggabungkan kata-kata. 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. 

 Sementara itu, Mustakim (1992:1) menyatakan 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 
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 dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Dapat dipahami bahwa 

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. 

 Hakikatnya ejaan itu tidak lain dari konvensi grafis, perjanjian di antara 

anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Bunyi 

bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang-

lambang lainnya (Chaer 2006:36). Pendapat yang diungkapkan oleh Chaer dapat 

dipahami bahwa penggunaan ejaan disesuaikan dengan kesepakatan antara 

pemakai bahasa dalam menuliskan komunikasi lisan menjadi komunikasi tulis. 

Bahasa lisan yang seharusnya diucapkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang-

lambang bahasa lainnya sebagai pengguna bahasa dapat memahami bahasa tulis 

tersebut. Penggantian dari komunikasi lisan menjadi komunikasi tulis harus sesuai 

dengan perjanjian antara pemakai bahasa yang disebut dengan konvensi grafis. 

Kridalaksana dalam Sarwoko (2007:13) mengungkapkan bahwa ejaan 

adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang 

distandardisasi. Kaidah tersebut berfungsi mengupayakan agar komunikasi tulis 

sama baiknya dengan komunikasi lisan. Kaidah itu mengatur pemakaian huruf, 

penulisan kata, maupun pemakaian tanda baca. Standardisasi yang dimaksud 
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 adalah kesesuaian antara komunikasi tulis dan komunikasi lisan yang telah 

disepakati antara anggota pengguna bahasa. 

Selain itu, Sarwoko (2007:13) menyatakan bahwa hakikatnya ejaan adalah 

sebuah kesepakatan untuk menggunakan lambang bunyi tertentu dan tanda-tanda 

tertentu agar dapat saling memahami. Pendeknya, ejaan mengupayakan agar 

komunikasi tertulis sama baiknya dengan komunikasi lisan melalui tanda-tanda 

dan simbol-simbol yang sudah disepakati. Kesepakatan penggunaan tanda-tanda 

dan simbol-simbol dalam mengupayakan agar komunikasi tulis sama baiknya 

dengan komunikasi lisan dilakukan antara pemakai bahasa. Hal itu dilakukan agar 

komunikasi lisan yang diganti dengan komunikasi tulis dapat dipahami oleh 

pemakai bahasa. Oleh karena itu, kesepakatan antara pengguna bahasa diperlukan 

guna memperoleh pemahaman bahasa tulis tersebut. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ejaan 

merupakan salah satu kaidah bahasa tentang pelambangan bunyi bahasa yang 

mengupayakan agar komunikasi tertulis sama baiknya dengan komunikasi lisan 

melalui tanda-tanda dan simbol-simbol yang sudah disepakati. Tanda-tanda dan 

simbol-simbol tersebut dapat berfungsi untuk menunjukkan ekspresi layaknya 

penggunaan bahasa yang dilakukan melalui komunikasi lisan. Akan tetapi, 

fungsinya kurang setara dengan ekspresi yang ditunjukkan dalam komunikasi 

lisan yang lebih kompleks. 
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 2.2.2 Aspek-Aspek Ejaan  

Tarigan (1984) mengungkapkan bahwa aspek-aspek ejaan meliputi 

pemakaian huruf, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan 

tanda baca. Pemakaian huruf mencakup huruf abjad, huruf vokal, huruf diftong, 

huruf konsonan, persukuan, dan nama diri. Penulisan huruf terdiri atas huruf besar 

atau kapital dan huruf miring. Penulisan kata meliputi kata dasar, kata turunan, 

kata ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata si dan sang, partikel, angka 

dan bilangan. Penulisan unsur serapan mencakup gabungan vokal, gabungan 

konsonan, aneka akhiran asing. Tanda baca meliputi tanda titik, tanda koma, tanda 

titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda 

kurung, tanda kurung siku, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda ulang, tanda 

garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof.  

Berbeda dengan pernyataan yang ditulis oleh Kep. Mendiknas No.0543a 

Th.1987 (2007:1-46) yang menyatakan bahwa aspek-aspek yang dikaji dalam 

pedoman EYD meliputi pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf 

miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. 

Pemakaian huruf terdiri atas huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf 

diftong, gabungan huruf konsonan, dan pemenggalan kata. Penulisan kata 

meliputi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti –ku, 

kau, -mu, dan –nya, kata depan di, ke, dan dari, kata si dan sang, partikel, 

singkatan dan akronim , serta angka dan lambang bilangan. Tanda baca meliputi 

tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, 
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 tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda kurung siku, tanda petik, tanda petik 

tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. 

Sementara itu, Waridah (2009:2-45) menyebutkan aspek-aspek yang 

menjadi kajian dalam ejaan yaitu pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan 

huruf miring, singkatan dan akronim, penulisan unsur serapan, dan pemakaian 

tanda baca. Pemakaian huruf terdiri atas huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, 

huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan pemenggalan kata. Pemakaian huruf 

kapital dan miring mencakup huruf kapital atau besar dan huruf miring. 

Pemakaian tanda baca meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda 

titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda 

kurung, tanda kurung siku, tanda petik, tanda petik tunggal, garis miring, 

penyingkat atau apostrof, serta angka dan lambang bilangan. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

ejaan adalah meliputi pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 

penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca. Dalam hal 

ini peneliti setuju dengan pendapat yang dikemukakan dalam buku yang ditulis 

oleh Kep. Mendiknas No.0543a Th.1987 (2007:1-46).  

2.2.3 Fungsi Ejaan 

Tarigan (1984:3) menyatakan sebagai berikut. 

     Kalau kita berbicara mengenai tujuan, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa  

tujuan yang paling tersebar luas dan dapat diterima umum bagi pengjaran ejaan 

adalah “menolong anak-anak mempelajari kata-kata yang mereka perlukan 

untuk menulis sebagai orang dewasa dan kata-kata yang diperlukan dalam 

menyajikan karya tulis mereka baik di dalam maupun di luar sekolah”. 
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 Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ejaan berfungsi untuk membantu 

dalam memilih, menentukan, serta menempatkan kata dalam suatu 

penggabungannya menjadi kalimat. Melalui ejaan pelajar dapat memilih dan 

menentukan kata apa yang tepat digunakan dalam suatu kalimat. Pemilihan kata 

yang tepat dapat memudahkan pembaca sehingga memperoleh pemahaman yang 

tepat pula. Dengan ejaan, kemampuan dalam memilih dan menempatkan kata 

dalam kalimat lebih mudah karena berpedoman pada kaidah bahasa yang telah 

disepakati antara pemakai bahasa. 

Mustakim (1992:3) menyatakan bahwa fungsi ejaan adalah sebagai 

landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, 

serta, dan alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa 

Indonesia. Ejaan sebagai landasan pembakuan tata bahasa dapat diartikan bahwa 

ejaan dijadikan pedoman dalam memilih dan menentukan tata bahasa baku dan 

tidak baku. Sementara itu, ejaan sebagai landasan pembakuan kosakata dan 

peristilahan mengandung makna bahwa melalui ejaan dapat ditentukan kata apa 

saja yang termasuk baku dan tidak baku, begitu halnya dengan istilah. Melalui 

ejaan pula dapat diseleksi unsur-unsur apa saja yang diperbolehkan masuk dalam 

kosakata bahasa Indonesia. 

Ejaan dapat dikatakan sebagai alat bantu dalam komunikasi tertulis 

(Sarwoko 2007:13). Jika dalam berkomunikasi lisan kita banyak dibantu oleh 

intonasi dan mimik maka dalam komunikasi tertulis semua itu digantikan oleh 

tanda baca dan bunyi-bunyi bahasa digantikan oleh huruf. Jadi, ejaan berfungsi 

untuk mengupayakan agar komunikasi tulis sama baiknya dengan komunikasi 
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 lisan. Upaya tersebut diwujudkan dengan pembubuhan tanda baca sebagai 

pengganti intonasi serta penggabungan huruf-huruf menjadi kata, kelompok kata, 

dan kalimat sebagai pengganti bunyi-bunyi bahasa yang dilisankan. Penggantian 

tersebut disesuaikan antara komunikasi tulis dengan komunikasi lisan sehingga 

makna yang dipahami tetap sama. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi 

ejaan adalah sebagai alat bantu dalam komunikasi tertulis dan tolok ukur bagi 

benar-tidaknya pemakaian bahasa. Penjelasan dari ejaan yang dikatakan sebagai 

alat bantu dalam komunikasi tertulis adalah berkaitan dengan penggunaan tanda 

baca yang tepat dalam kalimat sehingga dapat menunjukkan ekspresi sebagaimana 

dalam komunikasi lisan. Pemakaian tanda baca yang tepat dapat berperan sebagai 

indikator benar-tidaknya pemakaian bahasa. 

2.2.4 Hakikat Buku Teks 

Krisanjaya (dalam Kisro 2005: 49) mengemukakan bahwa buku teks 

adalah buku pelajaran dalam mata pelajaran tertentu yang merupakan buku 

standar, disusun para pakar, dilengkapi dengan sarana penunjang yang sesuai dan 

mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah dan di perguruan tinggi sehingga 

dapat menunjang program instruksional. Buku standar yang dimaksud di sini 

adalah buku yang memenuhi kriteria standardisasi buku yang di antaranya 

meliputi materi ajar yang sesuai tingkat kognitif siswa, penyajian materi yang 

lengkap, tata grafis yang tepat, dsb. Buku yang telah memenuhi standardisasi 

buku dianggap layak dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar di kelas.  
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 Buku itu pula yang mengandung materi tepat dan sesuai sehingga mudah 

dipahami siswa. 

Menurut beberapa ahli dalam pusat perbukuan (Depdiknas 2005: 4) buku 

pelajaran adalah media pembelajaran (instruksional) yang dominan peranannya di 

kelas, media penyampaian kurikulum, dan bagian sentral dalam suatu sistem 

pendidikan. Buku teks sebagai sumber belajar memiliki peran yang dominan di 

kelas. Buku teks dikatakan sebagai media penyampaian kurikulum karena seperti 

yang diketahui bahwa kurikulum dalam dunia pendidikan selalu berkembang. 

Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu diaplikasikan agar dapat diterima 

oleh sasaran kurikulum melalui buku teks. 

Selain itu, bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) 

secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri atas 

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai 

(Depdiknas 2006:2). Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa buku teks sebagai 

sumber belajar secara garis besar harus memuat pengetahuan, keterampilan, sikap 

atau nilai sebagai pedoman yang memudahkan siswa belajar. Hal tersebut juga 

harus disesuaikan dengan tingkat kognitif dan kebutuhan siswa sehingga mereka 

mampu mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Dari beberapa pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

buku teks adalah media pembelajaran (instruksional) yang berupa buku standar, 

disusun para pakar, dilengkapi dengan sarana penunjang yang sesuai dan 
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 dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. Buku teks yang digunakan sebagai bahan ajar di sekolah harus 

memenuhi kriteria kualitas buku sehingga dapat memberikan pengetahuan yang 

berkualitas pula bagi siswa. Oleh karena itu, guru dituntut mampu memilah dan 

memilih buku teks mana yang layak dijadikan pedoman belajar sehingga tidak 

mengacaukan pemahaman materi bagi siswa. 

2.2.5 Fungsi Buku Teks 

Kedudukan buku pelajaran bahasa yang penting itu muncul karena buku 

memiliki beberapa fungsi yang strategis. Menurut Cunningsworth (dalam Sumardi 

2000:7) fungsi buku pelajaran bahasa dalam KBM antara lain sumber yang 

disajikan untuk pelatihan bahasa lisan dan tulis, sumber kegiatan siswa dalam 

latihan berkomunikasi, sumber acuan siswa untuk belajar tata bahasa, kosa kata, 

lafal, dan sebagainya, sumber gagasan dan dorongan kegiatan-kegiatan belajar 

mengajar di kelas, perwujudan silabus yang di dalamnya terdapat tujuan-tujuan 

pembelajaran yang telah digariskan, sumber belajar dan tugas mandiri, dan  

bantuan bagi guru yang kurang berpengalaman untuk mengembangkan 

kepercayaan diri. Beberapa fungsi buku teks yang telah dipaparkan menunjukkan 

bahwa buku teks tersebut sangat berperan dalam proses belajar-mengajar. Buku 

teks sebagai sumber belajar mempunyai peran penting baik dalam memudahkan 

siswa belajar maupun mengembangkan kepercayaan diri bagi guru yang kurang 

berpengalaman. Pernyataan tersebut sekaligus membenarkan bahwa buku teks 

memiliki peranan dalam proses belajar-mengajar. 
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 Hartono (2003:1) mengatakan bahwa buku teks memiliki multifungsi. 

Fungsi buku teks di antaranya adalah buku teks memberikan berbagai 

pengetahuan dasar cara-cara memahami sesuatu dan keterampilan yang 

diperlukan anak untuk kehidupan mereka setelah dewasa, buku teks memberikan 

kerangka dasar bahan yang akan diajarkan dan cara terbaik untuk mengajarkannya 

sehingga merupakan suatu instrumen penting dalam pengembangan 

profesionalisme guru, dan buku teks dapat digunakan orang tua atau wali murid 

untuk membantu dan memantau pelajaran anak-anaknya. Uraian di muka 

mengandung arti bahwa buku teks berfungsi memberikan pengetahuan dasar, 

keterampilan, serta dapat digunakan sebagai alat ukur sampai sejauh mana materi 

dipelajari siswa. Buku teks memuat materi yang dapat membimbing guru 

menemukan pokok-pokok materi yang akan diajarkan sekaligus menuntun 

bagaimana mengajarkannya. 

Fungsi buku teks menurut Pusbuk (Depdiknas 2004:2) antara lain buku 

pelajaran menyediakan materi yang tersusun untuk keperluan pembelajaran siswa 

dan materi yang sudah dipersiapkan, dipilih, dan ditentukan cakupan dan 

urutannya sehingga memberikan kemudahan bagi siswa yang sedang belajar. 

Dapat dipahami bahwa buku teks yang baik adalah buku yang memberi 

kemudahan siswa belajar. Buku teks dapat berfungsi dengan baik jika materi 

tersusun dengan baik sehingga mudah dipahami siswa. Pemilihan materi pun 

harus disesuaikan dengan tingkat kognitif dan kebutuhan siswa agar kompetensi 

yang akan dicapai dapat terpenuhi. 
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 Simpulan dari beberapa uraian tersebut adalah buku teks berfungsi sebagai  

media yang dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan 

serta dapat membantu dalam kelangsungan belajar-mengajar. Buku teks yang baik 

mengandung materi yang dapat memudahkan pemahaman siswa serta tingkat 

kesulitannya harus sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Dengan demikian, siswa 

merasa diuntungkan akan kehadiran buku teks dalam kelangsungan proses 

belajarnya. 

2.2.6 Kualitas Buku Teks 

Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas buku teks atau buku pelajaran 

menurut Pusbuk (2004:14) dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek yaitu isi 

atau materi pelajaran, penyajian materi, bahasa dan keterbacaan, dan format buku 

atau grafika. Berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan dapat diartikan 

bahwa untuk menentukan kualitas suatu buku teks perlu memerhatikan materi, 

penyajian materi, bahasa, dan grafika. Tiap-tiap aspek mempunyai kriteria yang 

berbeda dalam standar kelayakannya. Kelengkapan dan kesesuaian materi sangat 

menentukan kualitas suatu buku yang didukung dengan bagaimana penyajiannya, 

penggunaan bahasanya, serta penyajian grafika. 

Houtz (dalam Pusbuk 2005:17) mengembangkan instrumen dasar 

penilaian buku pelajaran menjadi sebelas unsur yaitu pengarang dan latar 

belakangnya, isi atau materi, kosakata dan kalimat, makna dan pemahaman,  

penyajian materi, latihan dan praktik, perbedaan individu, pengukuran prestasi, 

pemecahan masalah, tujuan buku, dan fisik buku. Kualitas buku teks menurut 

penjelasan tersebut, buku teks dinilai berkualitas jika aspek-aspek yang 
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 disebutkan di muka telah terpenuhi. Makin lengkap kandungan materi yang 

terdapat di dalamnya makin berkualitas buku tersebut. Mengenai hal ini, Houtz 

melibatkan pengarang dan latar belakangnya untuk menentukan berkualitas dan 

tidaknya sebuah buku teks. 

Menurut Tampubolon (dalam Pusbuk 2005:17) ada dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam mengukur kualitas buku teks. Dua hal itu adalah hal yang 

langsung tampak, yakni format buku (bentuk atau konstruksi buku secara 

keseluruhan, seperti ukuran dan jilid, kulit luar, kertas, gambar atau ilustrasi, serta 

warna-warna yang digunakan) dan isi atau materi buku (yang harus sesuai dengan 

jenjang perkembangan kognitif siswa, seperti penggunaan bahasa dan ilustrasi). 

Menurut uraian tersebut, untuk menentukan kualitas suatu buku teks tidak hanya 

dilihat dari isi atau materi buku, melainkan juga fisik atau format buku. Mengenai 

kandungan materi, dianggap berkualitas jika telah sesuai dengan tingkat kognitif 

siswa. Sementara itu, jika dilihat dari fisik atau formatnya, dinilai berkualitas jika 

wujud dan tampilan buku secara keseluruhan sesuai antara subaspek satu dengan 

yang lain. 

Dari beberapa uraian tentang kualitas buku teks tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penilaian buku teks dapat dilihat dari empat aspek yaitu isi 

atau materi, penyajian materi, bahasa dan keterbacaan, latihan dan praktik, dan 

kegrafikaan. Kelima asek tersebut saling mendukung antara satu dengan yang 

lain. Kandungan isi atau materi dalam buku teks yang disajikan dengan cara yang 

menarik serta didukung dengan kegrafikaan yang sesuai pula akan menumbuhkan 

minat siswa untuk mempelajari buku tersebut. Bahasa dan keterbacaan dilengkapi 
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 dengan latihan dan praktik yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa dapat 

menambah kemenarikan dan kualitas buku teks. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Ditinjau dari pertumbuhan bahasa, seseorang mempelajari dan menguasai 

bahasa lisan terlebih dahulu sebelum dapat menuliskannya. Kepandaian menulis 

ini biasanya didahului oleh keterampilan membaca. Di sekolah, media yang 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca adalah buku teks. 

Semakin berkualitas sumber bacaan maka semakin berkualitas pula kemampuan 

berbahasa seseorang. Buku teks berperan penting dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah-sekolah. Penggunaan buku teks dapat memperlancar proses 

belajar-mengajar.  

Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran 

adalah memilih dan  menentukan materi ajar  atau bahan ajar yang tepat dalam 

rangka membantu siswa mencapai kompetensi yang harus dikuasai. Berkaitan 

dengan pemilihan bahan ajar, secara umum aspek yang diperhatikan adalah  

meliputi penentuan jenis materi, kedalaman, ruang lingkup, urutan penyajian, 

perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran, dsb. Guru dapat 

memanfaatkan buku teks sebagai alat pembelajaran dan pengembangan 

kemampuan berpikir peserta didiknya. Buku teks yang baik dapat membantu 

siswa belajar. 
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 Perkembangan kurikulum mutakhir dikenal dengan sebutan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sejalan dengan penerapan KTSP di sekolah, 

buku teks yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dalam kurikulum tersebut. Namun, fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa tidak semua buku teks yang berlabel KTSP 2006 sudah 

memenuhi tuntutan kurikulum tersebut yang di antaranya adalah menekankan 

pada aspek ketanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni. Terbukti masih ada kesalahan-kesalahan dalam penggunaan EYD di 

dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa masih ada penyimpangan penerapan 

prinsip-prinsip pengembangan KTSP yang berimbas pada buku teks. 

Salah satu tolok ukur tata bahasa baku adalah dalam penggunaan EYD. 

Tidak semua buku teks patuh dalam penggunaan EYD. Hal itu terlihat masih 

terdapat kesalahan-kesalahan penerapan EYD dalam buku teks. Hal ini tentu saja 

akan mengacaukan pemahaman siswa. Padahal seperti yang kita ketahui, EYD 

adalah salah satu bagian terpenting dalam bahasa Indonesia. Hal itu terlihat dari 

munculnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.57 Tahun 1972 tentang 

penggunaan EYD. Hal ini menandakan bahwa pemerintah memandang serius 

penggunaan EYD.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis salah satu buku teks 

terbitan Erlangga yaitu Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya 

Engkos Kosasih.  Fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang pemakaian 

huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur 

serapan, dan pemakaian tanda baca. Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar ke 
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 depan pemilihan buku teks yang digunakan sebagai bahan ajar di sekolah 

dilakukan lebih teliti sehingga tidak mengacaukan pemahaman siswa. Makin 

berkualitas buku teks yang dijadikan sebagai pedoman belajar makin berkualitas 

pula potensi yang dimiliki siswa. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, bukan berupa angka-angka atau 

koefisien tentang hubungan antarvariabel. Tujuan penggunaan pendekatan ini 

adalah untuk melakukan analisis data secara induktif yang menekankan pada data 

yang berupa kata-kata atau gambar. Melalui pendekatan ini memungkinkan 

adanya paparan tentang bagaimana uraian aspek yang diteliti yaitu penggunaan 

EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas 

XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga.  

Furchan (dalam Aries 2008) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status 

suatu gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Penelitian 

deskriptif mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Furchan 

(dalam Aries 2008) bahwa penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu 

fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan 

objektivitas, dilakukan secara cermat, tidak adanya perlakuan yang diberikan atau 

dikendalikan, dan tidak adanya uji hipotesis. Digunakannya pendekatan deskriptif 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memaparkan 
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 tentang penerapan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia 

SMA  kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga.  

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan 

data berupa kata-kata, bukan berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan 

antarvariabel. Data disajikan dalam bentuk uraian informasi melalui kata-kata 

yang menggambarkan hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik  diantaranya natural setting sebagai sumber data langsung, bersifat 

deskriptif, lebih mengutamakan proses daripada hasil,  analisis data dilakukan 

pada saat dan setelah pengumpulan data, dan  makna atau meaning merupakan 

penelitian utamanya (Syamsuddin 2006:94). Beberapa karakteristik tersebut 

merupakan gambaran tentang pendekatan kualitatif yang membedakannya dengan 

pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan 

mengelompokkan data yang menjadi acuan dalam penerapan EYD. Kualitatif 

yang dimaksud di sini adalah menjelaskan bagaimana kualitas aspek yang diteliti 

dalam penelitian ini yaitu penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas 

Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga. Deskripsi kualitas tersebut dibagi dalam beberapa subaspek yang 

meliputi pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan 

kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca. Data dan analisis 

dalam penelitian ini berbentuk deskripsi dengan kata-kata untuk memperoleh 

gambaran/informasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna. 
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 3.2 Data dan Sumber Data 

Data adalah hasil pencatatan dari suatu penelitian baik berupa fakta 

maupun berupa angka sebagai bahan penyusunan informasi (Arikunto 2006:118). 

Sumber data penelitian adalah subjek di mana dapat diperoleh suatu data 

(Arikunto 2006:129). Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

bagaimana penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga yang 

meliputi pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan 

kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca. Oleh karena itu, data 

dalam penelitian ini adalah berupa kata, frasa, kalimat serta paragraf yang 

berfokus  pada pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 

penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca. Adapun 

sumber data penelitian ini adalah buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah kartu data.  Menurut KBBI (2003:510) kartu data adalah kartu berisi data 

yang diberi judul untuk mengidentifikasi data sehingga dapat dicari kembali 

dengan mudah kalau disimpan di antara kartu lain. Alasan pemilihan kartu data 

sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah agar dalam mengkaji dan 

menyajikan aspek yang diteliti yaitu penggunaan EYD yang meliputi pemakaian 

huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur 
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 serapan, serta pemakaian tanda baca dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga dapat 

diketahui dengan jelas penulisan mana yang salah dan seperti apa penerapan EYD 

yang benar dan tepat.   

Berikut ini adalah komponen-komponen kartu data. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                   : 

Aspek                        : 

Kompetensi Dasar   : 

Halaman                   : 

Kutipan: 

 

Analisis: 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik 

baca, pilah, dan catat. Teknik baca dilakukan untuk mengetahui secara 

keseluruhan penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Teknik 

pilah dilakukan untuk memilah secara keseluruhan aspek yang berkaitan dengan 

penggunaan EYD yang meliputi pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan 

huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca 

dalam buku teks pelajaran tersebut. Teknik catat digunakan untuk mencatat hasil 

analisis penggunaan EYD dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia 

untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Ketiga teknik 
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 tersebut saling mendukung satu sama lain dan dilakukan secara bertahap yaitu 

diawali dengan penerapan teknik baca, pilah, dilanjutkan teknik catat. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut. 

1) Membaca 

Peneliti membaca, memeriksa, dan mempelajari dengan teliti buku yang dijadikan 

sumber data sehingga peneliti dapat mengetahui secara keseluruhan dari isi buku 

tersebut. Bagian-bagian yang diteliti meliputi kata, frasa, kalimat, serta paragraf 

yang fokus pada pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 

penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca yang terdapat 

dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI 

karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. 

2) Memilah 

Peneliti memilih materi yang akan dianalisis berkenaan dengan penggunaan EYD 

dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI 

karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga yang meliputi pemakaian huruf, 

pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur 

serapan, serta pemakaian tanda baca. Materi yang dipilih tersebut berupa 

penerapan EYD yang belum tepat dalam pemakaian huruf, pemakaian huruf 

kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian 

tanda baca. 
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 3) Mencatat 

Setelah melalui proses menyimak dan memilah,  peneliti mencatat data yang  akan 

dianalisis ke dalam kartu data. Data tersebut berupa kutipan-kutipan yang 

memaparkan bagaimana pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf 

miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca.  

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

serta dapat dirumuskan hipotesis kerja sesuai data. 

Sugiyono (2008:3) menyatakan sebagai berikut. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi    

dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. 

Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan 

fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi 

hipotesis atau teori.  

Jadi, dalam penelitian kualitatif analisis data untuk membangun hipotesis, 

sedangkan dalam penelitian kuantatif analisis data untuk menguji hipotesis. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun 

proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai peneliti 

memperoleh seluruh data. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.                     

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

konfirmasi. Teknik ini merupakan teknik yang bertujuan memeriksa validitas dan 

reliabilitas data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi antara data 

dengan sumber pedoman berdasarkan teori atau konsep yang sudah ada terhadap 
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 keakuratan instrumen yang dibuat (Arisanti 2010). Data tersebut berupa kata, 

frasa, kalimat yang berfokus pada penggunaan pemakaian huruf, pemakaian huruf 

kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian 

tanda baca, sedangkan sumber pedoman berupa buku pedoman penggunaan EYD. 

Penerapan analisis konfirmasi dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan EYD dalam buku teks 

pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih terbitan Erlangga serta bagaimana ketepatan penggunaan EYD yang 

seharusnya diterapkan dalam buku teks pelajaran tersebut. 

 

3.6 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Menurut Sudaryanto (1992:62) metode dan teknik penyajian hasil analisis 

data ada dua yaitu bersifat informal dan formal. Metode penyajian informal adalah 

perumusan dengan kata-kata biasa, sedangkan penyajian formal adalah perumusan 

dengan tanda dan lambang-lambang. Pemaparan hasil analisis dalam penelitian 

bertolak dari masalah-masalah yang disajikan. Metode untuk menyajikan hasil 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan penyajian data informal. Data 

yang sudah dianalisis kemudian dipaparkan dengan menggunakan kata-kata biasa 

atau bentuk-bentuk bahasa. Pemaparan dalam bentuk-bentuk bahasa adalah 

pemaparan yang tidak menggunakan rumus-rumus atau lambang-lambang. Dalam 

penelitian ini data dan analisisnya berbentuk deskripsi fenomena dengan kata-

kata. Sajian data ada yang berbentuk tabel dan ada yang berupa kutipan, 



 

 

44 

 sedangkan analisis berupa komentar yang didasarkan pada tolok ukur dalam 

penggunaan EYD. 
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 BAB IV  

DESKRIPSI KETEPATAN PENGGUNAAN EYD 

DALAM BUKU TEKS PELAJARAN 

CERDAS BERBAHASA INDONESIA 

KARYA ENGKOS KOSASIH TERBITAN ERLANGGA 

 

 Pada bab ini dikemukakan deskripsi tentang ketepatan penggunaan EYD dalam 

buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia karya Engkos Kosasih untuk 

SMA kelas XI  terbitan Erlangga. Paparan ini meliputi hasil analisis penggunaan 

EYD dilihat dari pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 

penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca. Tujuannya 

adalah memaparkan ketepatan penggunaan EYD dalam buku teks tersebut. 

Paparan disajikan dalam bentuk deskripsi dengan kata-kata untuk memberikan 

gambaran informasi mengenai buku teks tersebut. 

4.1 Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Pemakaian Huruf 

Paparan berikut ini berisi tentang ketepatan penggunaan EYD dilihat dari 

pemakaian huruf. Pemaparan ini bertujuan memaparkan ketepatan pemakaian 

huruf yang terdapat dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk 

SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Paparan yang disajikan 

berdasarkan kartu data disertai dengan uraian tentang kesalahan penggunaan EYD 

sekaligus penulisan yang benar sesuai dengan EYD. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan, penggunaan EYD dilihat dari pemakaian huruf dalam buku teks 
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 pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih terbitan Erlangga ditemukan 15 kesalahan antara lain sebagai berikut.  

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

hikayat 

Halaman                 : 22 

Kutipan: 

Rangkuman 

Oleh karena itu, dalam prakteknya, tata cara 

berkhotbah memiliki aturan-aturan tertentu yang 

dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang berlaku 

dalam agama.  

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata praktek belum tepat. 

Penulisan yang tepat adalah praktik. 

 

Berdasarkan kutipan dalam kartu data dapat dinyatakan bahwa pemakaian huruf 

dalam kata tersebut belum tepat. Pada kutipan ditulis dengan praktek. Penulisan 

kata praktek merupakan penulisan kata yang tidak baku. Penulisan baku kata 

tersebut adalah praktik. Jadi, penulisan yang benar kalimat tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Oleh karena itu, dalam praktiknya, tata cara berkhotbah memiliki aturan-

aturan tertentu yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang berlaku dalam 

agama. 

 

Kesalahan pemakaian huruf juga ditemukan dalam kutipan kalimat berikut 

ini. 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

23 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata polio tidak benar  

seharusnya kata tersebut diganti dengan folio.  

 
Terdapat kesalahan penulisan dalam kutipan kartu data tersebut. Pemakaian huruf 

pada kata bergaris bawah tersebut belum tepat. Kata polio termasuk kata tidak 

baku. Penulisan baku kata tersebut adalah folio. Jadi, penulisan kata dalam 

kalimat tersebut yang tepat adalah sebagai berikut. 

 

Tulislah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kertas 

HVS/folio! 

 

Berikut ini juga merupakan kutipan kalimat yang di dalamnya terdapat 

kesalahan pemakaian huruf.  

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kutipan: 

Misalnya, untuk memahami pengertian dari frase 

nomina yang akan dijelaskan nanti di dalam bab 
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 Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 25 

(Pelajaran 2) 

ini. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata frase  belum benar. 

Penulisan yang benar adalah frasa. 

 

Kutipan kalimat seperti dalam kartu data merupakan penulisan yang belum tepat. 

Terdapat kesalahan dalam kutipan kalimat tersebut. Kesalahan itu berupa 

pemakaian huruf pada kata frase. Penulisan kata frase termasuk penulisan kata 

yang tidak baku. Penulisan yang baku dari kata frase adalah frasa. Jadi, penulisan 

kata yang benar kalimat tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Misalnya, untuk memahami pengertian atas frasa nomina yang akan 

dijelaskan nanti di dalam bab ini. 

 

Dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia juga terdapat kesalahan 

pemakaian huruf seperti tampak dalam kutipan sebagai berikut.  

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 49 

(pelajaran 3) 

Kutipan: 

Ayo, praktikan sekarang kepada salah seorang 

teman Anda. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata turunan tersebut 

belum tepat. Penulisan yang tepat adalah 

praktikkan. 

 
Penulisan kalimat seperti dalam kutipan kartu data tersebut belum benar. 

Kesalahan itu terletak pada pemakaian huruf. Penulisan kata turunan tersebut 
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 belum tepat. Antara praktikan dan praktikkan memiliki makna kata yang berbeda. 

Untuk praktikan bermakna orang yang sedang menjalani suatu praktik/kegiatan, 

sedangkan praktikkan bermakna meminta seseorang untuk memraktikkan suatu 

kegiatan. Jadi, penulisan yang benar adalah praktikkan. Berikut ini adalah 

penulisan kata tersebut dalam kalimat yang benar. 

 

Ayo, praktikkan sekarang kepada salah seorang teman Anda! 

 

Paparan tersebut adalah beberapa dari 15 kesalahan pemakaian huruf dalam buku 

teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih terbitan Erlangga. Paparan secara lengkap ada pada lampiran. 

 

4.2 Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Pemakaian Huruf Kapital dan 

Huruf Miring 

Selain ketepatan penggunaan EYD dilihat dari pemakaian huruf, dalam 

paparan ini juga dideskripsi ketepatan penggunaan EYD dilihat dari pemakaian 

huruf kapital dan huruf miring. Analisis ini bertujuan memaparkan ketepatan 

pemakaian huruf kapital dan huruf miring yang terdapat dalam buku teks 

pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih terbitan Erlangga. Hasil analisis yang disajikan berdasarkan kartu data 

disertai dengan penjelasan tentang kesalahan penggunaan EYD sekaligus 

penulisan yang benar sesuai dengan EYD. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 

beberapa kesalahan pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam buku teks 
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 tersebut. Untuk aspek kesalahan tersebut ditemukan 57 kesalahan. Adapun 

beberapa kesalahan pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam buku teks 

tersebut antara lain sebagai berikut. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 1 

(pelajaran 1) 

Kutipan: 

Standar Kompetensi: 

A. Menemukan pokok-pokok isi sambutan/ 

khotbah yang didengar 

B. Menjelaskan secara lisan uraian topik tertentu 

dari hasil membaca (artikel atau buku) 

C. Mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan 

resensi 

D. Menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Media belajar yang harus disediakan: 

 Rekaman atau teks sambutan/khotbah 

 Buku fiksi dan nonfiksi populer 

 Teks resensi dari surat kabar 

 Teks cerita rakyat 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
Kesalahan dalam kutipan tersebut terletak pada penggunaan huruf  kapital. Kata-

kata yang bergaris bawah merupakan lanjutan dari kata-kata yang mendahului 

yaitu sebelum tanda titik dua (:). Baik kata-kata sebelum maupun sesudah tanda 
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 titik dua (:) merupakan satu-kesatuan dalam satu kalimat. Oleh karena itu, huruf 

kapital tidak tepat digunakan untuk mengawali kata-kata tersebut. Jadi, menurut 

ejaan yang benar, seharusnya huruf kapital tersebut diganti dengan huruf kecil. 

Begitu pula dengan kutipan di bawahnya, seharusnya huruf kapital tersebut juga 

diganti dengan huruf kecil. Selain itu, penggunaan simbol untuk rincian tersebut 

perlu diganti huruf. Berikut ini adalah penulisan kalimat tersebut yang benar. 

 

Standar Kompetensi: 

A. menemukan pokok-pokok isi sambutan/khotbah yang didengar 

B. menjelaskan secara lisan uraian topik tertentu dari hasil membaca 

(artikel atau buku) 

C. mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan resensi 

D. menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat 

Media belajar yang harus disediakan: 

A. rekaman atau teks sambutan/khotbah 

B. buku fiksi dan nonfiksi populer 

C. teks resensi dari surat kabar 

D. teks cerita rakyat 

 

Kesalahan pemakaian huruf kapital juga ditemukan dalam kutipan kalimat 

berikut ini. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

Hatta beberapa lamanya, Raja Berkabat, anak raja 

Kecil Minangkabau, beserta Daeng Matkah dan 

Daeng Mencelak melanggar Negeri Perak, tetapi 

pelanggaran ini dapat dipatahkan oleh Raja 
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 menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

19 

Iskandar Muda. 

Analisis: 

Penulisan jabatan yang diikuti nama ditulis 

dengan huruf kapital. Jadi, penulisan yang benar 

adalah Raja Kecil Minangkabau.  

 

Penulisan kalimat seperti dalam kutipan belum tepat. Ketidaktepatan terletak pada 

penggunaan huruf kapital seperti pada penulisan raja Kecil Minangkabau. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti 

nama orang atau nama tempat. Penulisan raja Kecil Minangkabau belum 

mengikuti aturan penggunaan huruf kapital tersebut. Oleh karena itu, penulisan 

tersebut dinilai belum tepat. Penulisan yang tepat adalah Raja Kecil Minangkabau. 

Jadi, penulisan kalimat tersebut yang benar adalah sebagai berikut. 

 

Hatta beberapa lamanya, Raja Berkabat, anak Raja Kecil Minangkabau 

beserta Daeng Matkah dan Daeng Mencelak melanggar Negeri Perak, tetapi 

pelanggaran ini dapat dipatahkan oleh Raja Iskandar Muda. 

 

Kutipan berikut ini merupakan kalimat yang di dalamnya ditemukan 

kesalahan pemakaian huruf miring. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kutipan: 

Morfologi atau tata bentuk (Ing. morphology; ada 

pula yang menyebutnya morphemics) adalah 

bidang linguistik yang mempelajari susunan 
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 Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif 

Halaman                 : 31 

bagian-bagian kata secara gramatikal (Verhaar, 

1984: 52). 

Analisis: 

Penggunaan huruf miring dalam kutipan tersebut 

belum tepat. Seharusnya yang ditulis dengan 

huruf miring adalah morphology dan morphemics 

karena merupakan istilah asing.  

 

Kesalahan dalam kutipan tersebut terletak pada penggunaan huruf miring. Dalam 

kutipan tersebut ditulis Ing. morphology; ada pula yang menyebutnya 

morphemics. Penggunaan huruf miring dalam kutipan tersebut belum tepat. 

Seharusnya yang ditulis dengan huruf miring adalah morphology dan morphemics 

karena merupakan istilah asing. Jadi, pada penulisan ada pula yang menyebutnya 

tidak perlu dicetak miring. Berikut ini adalah penulisan kalimat yang benar. 

 

Morfologi atau tata bentuk (Ing. morphology; ada pula yang menyebutnya 

morphemics) adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-

bagian kata secara gramatikal (Verhaar 1984: 52). 

 

Berikut ini juga merupakan kutipan kalimat yang di dalamnya terdapat 

kesalahan pemakaian huruf kapital.  

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kutipan: 

Para pelaku: 

1. Jamil 

2. Saenah 



 

 

54 

 Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 38 

3. Kepala Desa 

Analisis: 

Penulisan jabatan yang tidak diikuti nama tidak 

perlu ditulis dengan huruf kapital. Jadi, penulisan 

yang benar adalah kepala desa. 

 
Penulisan kalimat seperti dalam kutipan belum tepat. Ketidaktepatan terletak pada 

penggunaan huruf kapital seperti pada penulisan Kepala Desa. Huruf kapital 

dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang 

atau nama tempat. Penulisan Kepala Desa belum mengikuti aturan penggunaan 

huruf kapital karena jabatan tersebut tidak diikuti nama orang atau nama tempat. 

Oleh karena itu, penulisan tersebut dinilai belum tepat. Penulisan yang tepat 

adalah kepala desa. Jadi, penulisan kutipan tersebut yang tepat yaitu sebagai 

berikut. 

Para pelaku: 

1. Jamil 

2. Saenah 

3. kepala desa 

 

 

Kutipan berikut ini juga merupakan kalimat yang di dalamnya ditemukan 

kesalahan pemakaian huruf kapital. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Kutipan: 

Ini tanggal 2 oktober 1977. 
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 Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 39 

Analisis: 

Penulisan bulan seperti dalam kutipan tersebut 

belum tepat. Seharusnya penulisan nama bulan 

ditulis dengan diawali huruf kapital. Jadi, 

penulisan yang benar adalah Oktober.  

 
Berdasarkan uraian singkat hasil analisis dalam kartu data dapat dinyatakan  

bahwa penulisan kata bergaris bawah tersebut belum tepat. Penulisan nama bulan 

tersebut ditulis dengan diawali huruf kecil. Penulisan bulan seperti dalam kutipan 

tersebut belum sesuai dengan EYD. Seharusnya penulisan nama bulan ditulis 

dengan diawali huruf kapital. Jadi, penulisan yang benar kalimat tersebut adalah  

sebagai berikut. 

 

Ini tanggal 2 Oktober 1977. 

Dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia juga terdapat kesalahan 

pemakaian huruf kapital seperti tampak sebagai berikut.  

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi 

Kutipan: 

Sampai saat ini, teater koma telah menggelar 

lebih dari 111 pementasan, baik di televisi 

maupun di panggung. 

Analisis: 

Penulisan teater koma dinilai belum tepat karena 
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 peristiwa, pelaku dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 46 

merupakan nama sebuah tempat. Jadi, penulisan 

yang benar adalah Teater Koma. 

 

Berdasarkan uraian singkat hasil analisis dalam kartu data dapat dinyatakan  

bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam kutipan tersebut. Kesalahan tersebut 

terletak pada penggunaan huruf. Penulisan teater koma dinilai belum tepat karena 

itu merupakan nama sebuah tempat. Jadi, penulisan yang benar kalimat tersebut 

adalah sebagai berikut.  

 

Sampai saat ini, Teater Koma telah menggelar lebih dari 111 pementasan 

baik di televisi maupun di panggung. 

Secara lengkap kesalahan pemakaian huruf kapital dan miring dalam buku teks 

pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih terbitan Erlangga yang berjumlah 57 terdapat pada lampiran. 

 

4.3 Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Penulisan Kata 

Berikut ini adalah deskripsi ketepatan penggunaan EYD dilihat dari 

penulisan kata. Langkah ini bertujuan memaparkan ketepatan penulisan kata yang 

terdapat dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA 

kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Hasil analisis yang disajikan 

berdasarkan kartu data dilengkapi dengan paparan kesalahan penggunaan EYD 

sekaligus penulisan yang benar yang sesuai dengan EYD. Berdasarkan hasil 
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 analisis, ditemukan 67 kesalahan penulisan kata dalam buku teks tersebut. Adapun  

beberapa kutipan kesalahan tersebut antara lain sebagai berikut. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 6 

Kutipan: 

Akan tetapi, bagaimana pun kita harus memulai 

dengan sesuatu. 

Analisis: 

Penulisan kata berpartikel pun seperti dalam 

kutipan tersebut salah. Penulisan yang benar 

adalah bagaimanapun. 

 

Terdapat kesalahan dalam kutipan kalimat tersebut. Kesalahan tersebut berupa 

penulisan kata yang tidak tepat. Partikel pun biasanya ditulis terpisah dari kata 

yang mendahuluinya. Namun, adapula kelompok yang lazim dianggap padu, 

seperti adapun, andaipun, bagaimanapun, ataupun, biarpun, kalaupun, kendatipun, 

maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, dan walaupun ditulis serangkai. Jadi, 

penulisan bagaimana pun merupakan penulisan yang salah karena termasuk 

kelompok yang lazim dianggap padu. Penulisan kutipan tersebut yang benar 

adalah sebagai berikut. 

 

Akan tetapi, bagaimanapun kita harus memulai dengan sesuatu. 
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 Dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia juga terdapat kesalahan 

penulisan kata ulang seperti tampak sebagai berikut. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

20 

Kutipan: 

Atas bantuan orang Belanda, Raja Alam dan 

orangorangnya pun ditangkap dan dibuang ke 

Negeri Melaka. 

Analisis: 

Penulisan bentuk ulang seperti dalam kutipan 

tersebut seharusnya disisipi tanda hubung (-). 

Jadi, penulisan yang benar adalah orang-

orangnya. 

 

Terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat tersebut. Kesalahan tersebut berupa  

penulisan kata ulang yang belum tepat. Penulisan bentuk ulang seperti dalam 

kutipan tersebut seharusnya disisipi tanda hubung (-). Jadi, penulisan yang benar 

adalah orang-orangnya. Penulisan kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 

 

Atas bantuan orang Belanda, Raja Alam dan orang-orangnya pun ditangkap 

dan dibuang ke Negeri Melaka. 

 

Berikut ini juga merupakan kutipan kalimat yang di dalamnya terdapat 

kesalahan penulisan kata.  

BUKU ANALISIS 
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 Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

23 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Penulisan kata seperti pada kata bergaris bawah 

tersebut  tidak tepat seharusnya kata tersebut 

diganti dengan atas dan folio.  

 
Terdapat kesalahan penulisan dalam kutipan kartu data tersebut. Penulisan kata-

kata bergaris bawah tersebut belum tepat. Kata polio termasuk kata tidak baku.  

Penggunaan konjungsi dari dalam kalimat tersebut belum tepat. Penulisan yang 

tepat kedua kata tersebut adalah atas dan folio. Jadi, penulisan kata dalam kalimat 

tersebut yang tepat adalah sebagai berikut. 

 

Tulislah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kertas 

HVS/folio! 

 

Kesalahan penulisan kata juga ditemukan dalam kutipan kalimat berikut 

ini. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kutipan: 

Kemiskinan menjadi kian kasat mata di tengah 

rumitnya masalah ketenagakerjaan. 

Analisis: 
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 Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif 

Halaman                 : 

27 

Penulisan kasat mata termasuk kata tidak baku. 

Jadi, penulisan baku kata tersebut adalah konkret. 

 
Penulisan gabungan kata seperti dalam kutipan merupakan penulisan yang salah. 

Penulisan gabungan kata tersebut termasuk penulisan yang tidak baku. Penulisan 

kata tersebut adalah konkret. Jadi, penulisan kata dalam  kalimat tersebut yang 

benar adalah sebagai berikut. 

 

Kemiskinan menjadi kian konkret di tengah rumitnya masalah 

ketenagakerjaan. 

 

Kutipan berikut ini merupakan kalimat yang di dalamnya ditemukan 

kesalahan penulisan kata turunan/berimbuhan. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

Kutipan: 

“Kenapa kini baru kau beritahukan hal itu 

padaku? Kau seakan akan menyimpan suatu 

rahasia. Atau memang rahasia? ” 

Analisis: 

Penulisan kata turunan dan kata ulang tersebut 

belum tepat. Penulisan yang tepat adalah beri 
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 mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 39 

tahukan dan seakan-akan. 

 

Terdapat kesalahan penulisan dalam kalimat tersebut. Kesalahan itu terletak pada 

penulisan kata turunan dan kata ulang. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, 

awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau 

mendahuluinya. Selain itu, dalam penulisan bentuk ulang perlu digunakan tanda 

hubung (-). Jadi, penulisan yang tepat kalimat tersebut adalah sebagai berikut.  

 

“Kenapa kini baru kau beri tahukan hal itu padaku? Kau seakan-akan 

menyimpan suatu rahasia atau memang rahasia? ” 

 

Berikut ini juga merupakan kutipan kalimat yang di dalamnya terdapat 

kesalahan penulisan kata turunan/berimbuhan.  

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan 

Kutipan: 

Di ambilnya mata uang itu sebiji-sebiji, lalu 

diperhatikan dan diamat-amatinya capnya, gerigi 

pinggirnya, gambarnya, dan tulisannya. 

Analisis: 

Penulisan kata berimbuhan tersebut belum tepat. 

Penulisan yang tepat adalah diambilnya. 
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 Halaman                 : 60 

 
Penulisan kalimat dalam kutipan tersebut belum tepat. Ketidaktepatan ada pada 

penulisan kata berimbuhan. Imbuhan di- pada kata bergaris bawah tersebut 

sebagai awalan. Oleh karena itu, harus ditulis tanpa dipisah dengan kata yang 

mengikuti. Penulisan kata berimbuhan tersebut belum tepat. Penulisan yang tepat 

kalimat tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Diambilnya mata uang itu sebiji-sebiji, lalu diperhatikan dan diamat-

amatinya capnya, gerigi pinggirnya, gambarnya, dan tulisannya. 

 

Deskripsi ketepatan penulisan kata dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga secara 

lengkap terdapat pada lampiran. 

 

4.4 Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Unsur Serapan 

Paparan ini berisi tentang ketepatan penggunaan EYD dilihat dari 

penulisan unsur serapan. Langkah ini bertujuan memaparkan penulisan unsur 

serapan yang terdapat dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia 

untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Berdasarkan hasil 

analisis, penggunaan EYD dilihat dari penulisan unsur serapan dalam buku teks 

pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih terbitan Erlangga ditemukan 7 kesalahan. Berikut ini adalah deskripsi 

penulisan unsur serapan dalam buku teks tersebut. 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

hikayat 

Halaman                 : 23 

Kutipan: 

Unsur resensi buku meliputi identitas buku, 

ikhitisar, kepengarangan, keunggulan, serta 

kelemahan buku. 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan tersebut belum tepat. 

Penulisan yang tepat adalah ikhtisar. 

 

Penulisan kalimat dalam kutipan tersebut belum tepat. Ketidaktepatan ada pada 

penulisan unsur serapan. Istilah tersebut merupakan unsur serapan dari bahasa 

Arab yang berarti ringkasan/rangkuman. Penulisan unsur serapan tersebut belum 

tepat. Penulisan yang tepat kalimat tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Unsur resensi buku meliputi identitas buku, ikhtisar, kepengarangan, 

keunggulan, serta kelemahan buku. 

Kutipan berikut ini juga merupakan kalimat yang di dalamnya ditemukan 

kesalahan penulisan unsur serapan. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis unsur-

Kutipan: 

 Novel yang dikarang oleh orang yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat metropolis akan 

berbeda dengan novel yang dihasilkan oleh 

pengarang yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat tradisonal. 



 

 

64 

 unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan 

Halaman                 : 61 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan seperti dalam kutipan 

belum tepat. Penulisan yang tepat adalah 

tradisional. 

 

Terdapat kesalahan penulisan dalam kalimat tersebut. Kesalahan itu terletak pada 

penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan tersebut belum tepat. Unsur 

serapan tersebut berasal dari kata traditional (bahasa Inggris) yang berarti 

kebiasaan. Jadi, penulisan yang tepat kalimat tersebut adalah sebagai berikut.  

 

Novel yang dikarang oleh orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat 

metropolis akan berbeda dengan novel yang dihasilkan oleh pengarang yang 

hidup di tengah-tengah masyarakat tradisional. 

 

Dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia juga terdapat kesalahan 

penulisan unsur serapan seperti tampak sebagai berikut. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog 

tokoh protagonis atau 

antagonis 

Kutipan: 

Ekspresikan perilaku dan dialog dari deskripsik 

tokoh-tokoh berikut. 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan tersebut belum tepat. 

Penulisan yang tepat adalah deskripsi. 
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 Halaman                 : 

101 

 

Penulisan unsur serapan seperti dalam kutipan merupakan penulisan yang salah. 

Penulisan unsur serapan tersebut belum tepat. Unsur serapan tersebut berasal dari 

kata description (bahasa Inggris) yang berarti gambaran/deskripsi. Jadi, penulisan 

yang tepat kalimat tersebut adalah sebagai berikut.  

 

Ekspresikan perilaku dan dialog dari deskripsi tokoh-tokoh berikut! 

 

Kutipan berikut ini juga merupakan kalimat yang di dalamnya ditemukan 

kesalahan penulisan unsur serapan. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan pokok-

pokok bacaan isi teks 

dengan membaca cepat 

300 kata per menit 

Halaman                 : 

147 

Keutipan: 

Frase merupakan satuan yang tidak melebihi 

batas fungsi unsur klausa, maksudnya frase itu 

selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klause 

yaitu S, P, O, PEL, atau KET. 

Analisis: 

Istilah tersebut merupakan unsur serapan dari 

bahasa Inggris yaitu dari kata phrase yang 

berarti susunan kata-kata. Penulisan unsur 

serapan yang benar adalah frasa. 

 

Penulisan kalimat dalam kutipan tersebut belum tepat. Ketidaktepatan ada pada 

penulisan unsur serapan. Istilah tersebut merupakan unsur serapan dari bahasa 
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 Inggris yaitu dari kata phrase yang berarti susunan kata-kata. Penulisan unsur 

serapan yang benar adalah frasa. Penulisan unsur serapan yang tepat dalam 

kalimat tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Frasa merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa, 

maksudnya frasa itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa yaitu S, 

P, O, PEL, atau KET. 

 

Berikut ini juga merupakan kutipan kalimat yang di dalamnya terdapat 

kesalahan penulisan unsur serapan.  

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan pokok-

pokok bacaan isi teks 

dengan membaca cepat 

300 kata per menit 

Halaman                 : 

147 

Kutipan: 

Frase merupakan satuan yang tidak melebihi 

batas fungsi unsur klausa, maksudnya frase itu 

selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klause 

yaitu S, P, O, PEL, atau KET. 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan tersebut belum tepat. 

Unsur serapan tersebut berasal dari kata clause 

(bahasa Inggris) yang berarti anak kalimat. 

Penulisan yang tepat adalah klausa. 

 

Penulisan kalimat tersebut termasuk penulisan yang salah. Kesalahan itu terletak 

pada penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan tersebut belum tepat. 

Unsur serapan tersebut berasal dari kata clause (bahasa Inggris) yang berarti anak 
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 kalimat. Penulisan yang tepat adalah klausa. Jadi, penulisan yang tepat kalimat 

tersebut adalah sebagai berikut.  

 

Frasa merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa, 

maksudnya frasa itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa yaitu S, 

P, O, PEL, atau KET. 

 

Kutipan berikut ini juga merupakan kalimat yang di dalamnya ditemukan 

kesalahan penulisan unsur serapan. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 

158 

Kutipan: 

Tujuannya adalah agar kita tidak hanya selalu 

menggantungkan diri pada benda-benda yang 

kongkret. 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan dalam kutipan tersebut 

belum tepat. Penulisan yang tepat adalah 

konkret. 

 

Penulisan kalimat dalam kutipan tersebut belum tepat. Ketidaktepatan ada pada 

penulisan unsur serapan. Istilah tersebut merupakan unsur serapan dari bahasa 

Inggris yaitu dari kata concrete. Penulisan unsur serapan tersebut yang tepat 

adalah konkret. Jadi, penulisan yang tepat kalimat tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tujuannya adalah agar kita tidak hanya selalu menggantungkan diri pada 

benda-benda yang konkret. 

 

Dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia juga terdapat kesalahan 

penulisan unsur serapan seperti tampak sebagai berikut. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 

218 (daftar pustaka) 

Kutipan: 

Chaniago, Nur Arifin, dkk. 2000. Kamus Sinonin 

Antonim Bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka 

Setia. 

Analisis: 

Penulisan yang benar unsur serapan tersebut 

adalah sinonim. 

 

Berdasarkan uraian singkat hasil analisis dalam kartu data dapat dinyatakan  

bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam kutipan tersebut. Kesalahan tersebut 

terletak pada penulisan unsur serapan. Unsur serapan tersebut berasal dari kata 

synonym  yang berarti kata searti. Penulisan yang benar unsur serapan tersebut 

adalah sinonim. Selain itu, penulisan singkatan dkk. belum tepat. Penulisan 

singkatan yang tepat adalah et al. Jadi, penulisan yang benar daftar pustaka 

tersebut adalah sebagai berikut.  

 

Chaniago, Nur Arifin, et al. 2000. Kamus Sinonim Antonim Bahasa 

Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. 
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 Deskripsi tersebut merupakan analisis kesalahan penulisan unsur serapan dalam 

buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya 

Engkos Kosasih terbitan Erlangga yang terdapat pula pada lampiran. 

 

4.5  Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Pemakaian Tanda Baca 

Langkah terakhir dalam analisis buku teks ini adalah mendeskripsi 

ketepatan penggunaan EYD dilihat dari pemakaian tanda baca. Analisis ini 

bertujuan memaparkan ketepatan pemakaian tanda baca yang terdapat dalam buku 

teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih terbitan Erlangga. Hasil analisis yang disajikan berdasarkan kartu data 

disertai dengan uraian tentang kesalahan penggunaan EYD sekaligus penulisan 

yang sesuai dengan EYD. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penggunaan EYD 

dilihat dari pemakaian tanda baca dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa 

Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga 

ditemukan 92 kesalahan. Berikut ini adalah deskripsi ketepatan penggunaan EYD 

dilihat dari pemakaian tanda baca. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

Kutipan: 

Kegiatan 

2) Bagaimana tata cara berkhotbah yang berlaku 

dalam agama Anda? Jelaskanlah tahap-tahap 

pelaksanaannya. 

Analisis: 

Tanda baca yang digunakan dalam kalimat 

tersebut belum tepat. Seharusnya tanda baca 
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 didengar 

Halaman                 : 2 

yang digunakan untuk mengakhiri kalimat 

perintah adalah tanda seru (!). 

 

Berdasarkan data dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa penggunaan tanda 

baca dalam kalimat tersebut belum benar. Kalimat yang dikutip dari buku teks 

Cerdas Berbahasa Indonesia merupakan kalimat perintah. Jadi, tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhiri kalimat bukan tanda titik (.), melainkan tanda 

seru (!). Penggunaan tanda baca yang benar dalam kalimat tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Jelaskanlah tahap-tahap pelaksanaannya! 

 

Kutipan berikut ini juga merupakan kalimat yang di dalamnya ditemukan 

kesalahan pemakaian tanda baca. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan 

prinsip-prinsip 

penulisan resensi 

Halaman                 : 17 

Kutipan: 

Cerita hikayat apa yang pernah Anda baca? Hal-

hal apa saja yang menarik dari hikayat itu? 

Jelaskanlah. 

Analisis: 

Kalimat terakhir dalam kutipan tersebut 

merupakan kalimat perintah sehingga tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 
Berdasarkan kutipan dalam kartu data dapat dinyatakan bahwa terdapat kesalahan 

dalam penulisan tersebut. Kalimat yang bergaris bawah seperti yang dikutip dalam 
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 kartu data merupakan penulisan yang salah. Kesalahan ada pada penggunaan 

tanda baca. Dalam kalimat tersebut tanda baca yang digunakan adalah tanda titik 

(.). Kalimat itu merupakan kalimat perintah sehingga lebih tepat jika diakhiri 

dengan tanda baca seru (!). Berikut  ini adalah penulisan kalimat yang benar. 

 

Cerita hikayat apa yang pernah Anda baca? Hal-hal apa saja yang menarik 

dari hikayat itu? Jelaskanlah! 

 

Dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia juga terdapat kesalahan 

pemakaian tanda baca seperti tampak sebagai berikut. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

20 

Kutipan: 

Maka baginda pun bercita-cita hendak 

memindahkan ibu kota dari Brahman Indra. ke 

Cempaka Sari. 

Analisis: 

Terdapat kesalahan penggunaan tanda baca dalam 

kalimat tersebut. Seharusnya tanda titik (.) yang 

berada di antara Indra dan ke dihilangkan. 

 
Kalimat tersebut termasuk penulisan kalimat yang salah. Kesalahan itu berupa 

penggunaan tanda baca yang belum benar. Terdapat tanda titik (.) di dalam sebuah 

kalimat. Kalimat tersebut masih dalam satu-kesatuan kalimat. Contoh tersebut 

tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan tanda titik (.). Seharusnya tanda titik 
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 (.) yang berada di antara Indra dan ke dihilangkan. Penulisan kalimat tersebut 

yang benar adalah sebagai berikut. 

 

Maka baginda pun bercita-cita hendak memindahkan ibu kota dari Brahman 

Indra ke Cempaka Sari. 

Kesalahan pemakaian tanda baca juga ditemukan dalam kutipan kalimat 

berikut ini. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif 

Halaman                 : 31 

Kutipan: 

Morfologi atau tata bentuk (Ing. morphology; ada 

pula yang menyebutnya morphemics) adalah 

bidang linguistik yang mempelajari susunan 

bagian-bagian kata secara gramatikal (Verhaar, 

1984: 52). 

Analisis: 

Penggunaan tanda baca dalam sumber kutipan 

tersebut belum tepat. Penulisan yang benar adalah 

(Verhaar 1984: 52). Tanda koma tidak perlu 

disisipkan dalam sumber kutipan tersebut. 

 
Berdasarkan kutipan dalam kartu data dapat diketahui bahwa terdapat kesalahan  

dalam kutipan tersebut. Kesalahan tersebut ada pada penggunaan tanda baca. 

Penggunaan tanda baca dalam sumber kutipan tersebut belum tepat. Penulisan 

yang benar adalah (Verhaar 1984: 52). Jadi, tanda koma tidak perlu disisipkan 

dalam sumber kutipan tersebut. Berikut ini adalah penulisan kutipan tersebut yang 

tepat. 
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Morfologi atau tata bentuk (Ing. morphology; ada pula yang menyebutnya 

morphemics) adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-

bagian kata secara gramatikal (Verhaar 1984: 52). 

 

Kutipan berikut ini juga merupakan kalimat yang di dalamnya ditemukan 

kesalahan pemakaian tanda baca. 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog 

tokoh protagonis atau 

antagonis 

Halaman                 : 94 

Kutipan: 

Jelaskanlah bagaimana karakter tokoh Ayah dan 

Ibu? 

Analisis: 

Tanda baca tanya (?) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

Terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat tersebut. Kesalahan itu berupa 

penggunaan tanda baca dalam kalimat yang belum tepat. Kalimat tersebut 

merupakan kalimat perintah. Tanda baca tanya (?) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah. Tanda baca yang tepat digunakan untuk mengakhiri 

kalimat perintah adalah tanda seru (!). Penulisan yang benar kalimat tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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Jelaskanlah bagaimana karakter tokoh ayah dan ibu! 

 

Terdapat 92 kesalahan penggunaan tanda baca dalam buku teks pelajaran Cerdas 

Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga yang secara lengkap terdapat pada lampiran. 

Berdasarkan deskripsi setiap aspek dalam kajian EYD tersebut, dapat 

diketahui bagaimana ketepatan pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan 

huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca 

dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI 

karya Engkos Kosasih terbitan Erlangga. Tingkat kesalahan pada tiap-tiap aspek 

tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam paparan ini dideskripsi 

persentase hasil perhitungan kesalahan penggunaan EYD yang meliputi 

pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, 

penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca dalam buku teks pelajaran 

Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos Kosasih terbitan 

Erlangga.  

Rumus perhitungan: 

                    Jumlah kesalahan tiap aspek        
         x 100% 

                   Jumlah kesalahan semua aspek 

 

Berikut ini adalah tabel persentase hasil perhitungan kesalahan penggunaan EYD 

dalam buku teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI 

karya Engkos Kosasih. 
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 Penerbit  : Erlangga 

Hlm.       : 1-219 

Jumlah Kesalahan  Persentase (%) 

Pemakaian huruf 15 6% 

Pemakaian huruf 

kapital dan huruf 

miring 

57 24% 

Penulisan kata 67 28% 

Penulisan unsur 

serapan 

7 3% 

Pemakaian tanda 

baca 

92 39% 

Jumlah 238 100 % 

 

Hasil perhitungan dari analisis kesalahan penggunaan EYD dalam buku 

teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih telah didata dalam tabel tersebut. Data hasil perhitungan kesalahan dalam 

penggunaan EYD dapat diuraikan yaitu meliputi 6% untuk pemakaian huruf, 24% 

untuk pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 28% untuk penulisan kata,  3% 

untuk penulisan unsur serapan, serta 39% untuk pemakaian tanda baca.  

Tiap-tiap aspek memiliki tingkat persentase kesalahan yang berbeda-beda. 

Kesalahan penggunaan EYD paling banyak ditemukan pada pemakaian tanda 

baca yaitu mencapai 39%. 
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 BAB V  

PENUTUP 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan paparan ketepatan penggunaan EYD dalam buku teks 

pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia karya Engkos Kosasih untuk SMA kelas 

XI terbitan Erlangga yang meliputi ketepatan pemakaian huruf, pemakaian huruf 

kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian 

tanda baca dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Pada aspek ketepatan pemakaian huruf dalam buku teks Cerdas Berbahasa 

Indonesia karya Engkos Kosasih terdapat ketidaktepatan. Persentasenya 

mencapai 6%. 

(2) Ketidaktepatan EYD pada pemakaian huruf kapital dan huruf miring juga 

terdapat dalam buku teks tersebut yaitu sebesar 24%. 

(3) Dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia karya Engkos Kosasih, untuk 

aspek ketepatan penulisan kata terdapat pula ketidaktepatan yang mencapai 

28%. 

(4) Selain itu, terdapat pula ketidaktepatan penulisan unsur serapan dalam buku 

teks Cerdas Berbahasa Indonesia karya Engkos Kosasih. Persentase 

ketidaktepatan tersebut sebesar 3%. 

(5) Serta, pada ketepatan pemakaian tanda baca dalam buku teks Cerdas 

Berbahasa Indonesia karya Engkos Kosasih juga ditemukan  ketidaktepatan 

yaitu mencapai 39%. 
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 5.2  Saran 

Berdasarkan pada simpulan hasil analisis ketepatan penggunaan EYD dalam buku 

teks pelajaran Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas XI karya Engkos 

Kosasih terbitan Erlangga, diberikan saran sebagai berikut. 

(1) Para guru, khususnya guru pengampu mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia, seharusnya lebih selektif dalam pemilihan buku teks yang 

digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. 

(2) Siswa disarankan agar lebih aktif dan kritis terhadap materi pelajaran yang 

diterima baik dari guru maupun dari buku teks yang digunakan sebagai 

sumber belajar di sekolah. 

(3) Para peneliti bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dapat melengkapi  

penelitian ini dengan melakukan analisis dari sudut pandang yang berbeda. 
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 Lampiran 1   

KUTIPAN MATERI EYD 

Berikut ini adalah kutipan uraian aspek-aspek ejaan dalam buku Ejaan yang 

Disempurnakan oleh Keputusan Mendiknas terbitan Bumi Aksara. 

      I. Pemakaian Huruf 

      A. Huruf Abjad 

      Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas a, b, c, d, 

e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, dan z. 

      B. Huruf Vokal 

      Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf   

a, e, i, o, dan u. 

      C. Huruf Konsonan 

      Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas   

huruf-huruf b,c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan z.   

      D. Huruf Diftong 

Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, 

au, dan oi. 

      E. Gabungan Huruf Konsonan 

      Di dalam bahasa Indonesia terdapat empat gabungan huruf yang  

melambangkan konsonan, yaitu kh, ng, ny, dan sy. Masing-masing 

melambangkan satu bunyi konsonan. 

      F. Pemenggalan Kata 

      1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 

      (a) Jika  di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan   

di antara kedua huruf vokal itu, misalnya, ma-in, sa-at, bu-ah 

       Huruf diftong ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan   

kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu, misalnya, au-la  bukan  a-u-

l-a, sau-da-ra bukan sa-u-da-ra, am-boi bukan am-bo-i. 

      (b) Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf  

konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan 

sebelum huruf konsonan, misalnya, Ba-pak, ba-rang, su-lit la-wan, de-

ngan, ke-nyang, mu-ta-khir. 

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

dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan 

tidak pernah diceraikan, misalnya, man-di, som-bong, swas-ta, cap-lok, 

Ap-ril, bang-sa, makh-luk. 

      (d) Jika di tengah kata ada tiga buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan  

dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan 

yang kedua, misalnya, in-stru-men, ul-tra, in-fra, bang-krut, ben-trok, ikh-

las. 

      2. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami 

perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan 
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 kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris, misalnya, makan-an, 

me-rasa-kan, mem-bantu, pergi-lah. 

       3. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu 

dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan (1) di 

antara unsur-unsur itu atau (2) pada unsur gabungan itu sesuai dengan 

kaidah 1a, 1b, 1c, dan 1d di atas, misalnya, bio-grafi, bio-gra-fi, foto-grafi, 

fo-to-gra-fi, intro-speksi, in-tro-spek-si. 

      II. Pemakaian Huruf Kapital dan Huruf Miring  

      A. Huruf Kapital atau Huruf Besar  

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

kalimat. 

     Misalnya: 

     Apa maksudnya? 

     Dia senang makan bakso. 

      2.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 

      Misalnya: Adik bertanya, “Kapan kita pulang?” 

Bapak menasihatkan, “Berhati-hatilah, Nak!” 

“Siapa yang datang tadi malam?” tanya ibu. 

“Besok pagi,” kata ibu, “dia akan berangkat.” 

       3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang    

berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti 

untuk Tuhan, misalnya, Allah, Quran, Alkitab, Islam, Yang Mahakuasa, 

Kristen, Yang Maha Pengasih, Weda.  

4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, 

keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang, misalnya, 

Haji Agus Salim, Sultan Hasanuddin. 

       Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan,  

keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang, misalnya, Dia 

baru saja diangkat sebagai sultan. 

5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan 

pangkat yang diikuti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama 

tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, 

Profesor Sopomo. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama 

jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, atau nama tempat. 

Misalnya: 

       Siapa gubernur yang baru dilantik itu? 

       Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi mayor jenderal. 

6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang.   

Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf Supratman. Huruf 

kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang digunakan sebagai 

nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt. 

      7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan 

bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Indonesia, bahasa Inggris. Huruf 

kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa 

yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, 

mengindonesiakan kata asing, keinggris-inggrisan. 
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 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari 

raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, bulan September, bulan Maulid, hari 

Jumat, tahun Hijriah. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama 

peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Misalnya, Soekarno 

dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. 

      9.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Laut 

Jawa, Asia Tenggara, Banyuwangi, Danau Toba. Huruf kapital tidak 

dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak dipakai menjadi 

unsur nama diri. Misalnya, berlayar ke teluk, mandi di kali, pergi ke arah 

tenggara. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi 

yang dipakai sebagai nama jenis. Misalnya, garam inggris, gula jawa, 

pisang ambon, kacang bogor. 

      10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, 

lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi 

kecuali kata seperti dan. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan resmi 

negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan serta nama 

dokumen resmi. Misalnya, menjadi sebuah republik, beberapa badan 

hukum, menurut undang-undang yang berlaku. 

      11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang 

sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya, Perserikatan Bangsa-

Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia. 

      12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua 

unsur kata ulang sempurna) di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan 

judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang 

tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, Saya telah membaca buku Dari 

Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. 

      13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar,   

pangkat, dan sapaan. Misalnya, Dr., M.A., S.H., S.S., Prof., Tn., Ny., Sdr. 

      14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan  

kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman yang dipakai 

dalam penyapaan dan pengacauan. 

      Misalnya, “Kapan Bapak berangkat?” tanya Harto. 

      Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan   

kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. 

Misalnya, Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. 

      15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya,   

Sudahkah Anda tahu? 

 

 

 

      B. Huruf Miring 
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        1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, 

majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, Majalah 

Bahasa dan Kesusastraan. 

 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai menegaskan atau mengkhususkan 

huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. Misalnya, Huruf pertama 

kata abad ialah a. 

3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah 

atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.  

       Misalnya: Nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. 

      III. Penulisan Kata 

      A. Kata Dasar 

           Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 

           Misalnya: Ibu percaya bahwa engkau tahu. 

           Kantor pajak penuh sesak. 

       B. Kata Turunan 

       1. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya.   

Misalnya, bergeletar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. 

       2. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis 

serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. 

Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar luaskan. 

       3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran 

sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, 

menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipatgandakan, penghancurleburan. 

      4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, 

gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati, aerodinamika, 

antarkota, anumerta, audiogram, awahama, bikarbonat, biokimia, 

caturtunggal, ekstrakurikuler, dll. 

      C. Bentuk Ulang 

Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung.   

Misalnya, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, dll. 

      D. Gabungan Kata 

      1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, 

unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, 

kereta api, mata pelajaran, orang tuan, persegi panjang, dll. 

      2. Gabungan kata, termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan 

kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan 

pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang-

dengar, anak-istri saya, buku sejarah-baru, mesin- hitung tangan, dll. 

3. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalnya, acapkali, adakalanya,  

alhamdulillah, bagaimana, daripada, kacamata, olah raga, dll. 

       E. Kata Ganti –ku, kau, -mu, dan –nya 

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

ku, -mu, -nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 

       Misalnya: Apa yang kumiliki boleh kauambil. 

 

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

kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu 

kata seperti kepada dan daripada.  

      Misalnya: Kain itu terletak di dalam kalimat. 

      G. Kata si dan sang 

      Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya,   

Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. 

      H. Partikel 

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

mendahuluinya. 

       Misalnya: Bacalah buku itu baik-baik. 

2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, Apa  

pun yang dimakannya, ia tetap kurus. 

       Kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya, adapun, andaipun,  

ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, 

meskipun, sekalipun, sungguhpun, dan walaupun ditulis serangkai. 

       3. Partikel per yang berarti „mulai‟, „demi‟, dan „tiap‟ ditulis terpisah dari 

bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya.  

       Misalnya: Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. 

       Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. 

       Harga kain itu Rp 2000,00 per helai. 

        I. Singkatan dan Akronim  

        1. Singkatan 

       Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau 

lebih. 

     (a). Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti 

dengan tanda titik. Misalnya, A.S. Kramawijaya, Muh. Yamin, Sukanto 

S.A. 

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

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

ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, 

DPR, PGRI, GBHN, PT, KTP. 

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

titik. Misalnya, dll., dsb., dst., hlm., sda., yth. 

     (d). Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata 

uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, Cu, TNT, cm, kVA, kg, Rp. 

       2. Akronim 

Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan 

suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata yang diperlukan sebagai 

kata. 

     (a). Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata 

ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya, ABRI, LAN, PASI, 

IKIP, SIM. 

      (b). Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf 

dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, 

Akabri, Bappenas, Iwapi, Sespa. 
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      (c). Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, 

ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret serta seluruhnya ditulis 

dengan huruf kecil. Misalnya, pemilu, radar, rapim, rudal, tilang. 

        J. Angka dan Lambang Bilangan 

        1. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. 

        2. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis 

dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara 

beruntun, seperti dalam perincian dan pemaparan. 

       3. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, jika perlu, 

susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan 

dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. 

 4. Angka digunakan untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, luas, dan 

isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas. 

       5. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, 

atau kamar pada alamat. 

      6. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab 

suci. 

       7. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. 

        a. bilangan utuh, misalnya, dua belas, dua puluh dua. 

        b. bilangan pecahan, misalnya, setengah, tiga perempat, satu permil. 

       8. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran –an mengikuti cara 

berikut. 

       Misalnya: 

       Tahun ‟50-an  atau  tahun lima puluhan 

       Uang 5000-an  atau  uang lima ribuan 

       Lima uang 1000-an atau  uang lima seribuan 

       9. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian 

supaya lebih mudah dibaca. 

     10. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks 

kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. 

     11. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus 

tepat. 

      IV. Penulisan Unsur Serapan 

        Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu ialah sebagai berikut. 

       aa menjadi a 

       paal  pal 

       baal  bal 

      ae tetap ae jika bervariasi dengan e 

      aerobe   aerob 

      aerodinamics  aerodinamika 

      ae  jika bervariasi dengan e, menjadi e 

      haemoglobin  hemoglobin 

      haematite   hematit 

tetap ai 

 trailer  trailer 

caisson  kaison 
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 tetap au 

 audiogram  audiogram 

 autotroph  autotrof 

 di muka a, u, o, dan konsonan menjadi k 

calomel  kalomel 

 cubik  kubik 

di muka e, i, oe, dan y menjadi s 

 central  sentral 

 cent   sen 

 di muka o, u, dan konsonan menjadi k 

 accomodation  akomodasi 

acculturation  akulturasi 

di muka e dan i menjadi ks 

accent  aksen 

accessory  aksesori 

cch dan ch di muka a, o, dan konsonan menjadi k 

saccharin  sakarin 

cholera  kolera 

ch yang lafalnya s atau sy menjadi s 

echelon  eselon 

machine  mesin 

ch yang lafalnya c menjadi c 

chek  cek 

China  Cina 

c (Sansekerta) menjadi s 

sabda  sabda 

sastra  sastra 

e tetap e 

effect  efek 

synthesis  sintesis 

ea tetap ea 

idealist  idealis 

habeas  habeas 

ee (Belanda) menjadi e 

stratosfeer  stratosfer 

systeem  sistem 

ei tetap ei 

eicosane  eikosan 

eidetic eidetik 

eo tetap eo 

stereo  stereo 

geometry  geometri 

eu tetap eu 

neutron  neutron 

eugenol  eugenol 

f tetap f 
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 fanatic  fanatik 

factor  faktor 

gh menjadi g 

sorghum  sorgum 

gue menjadi ge 

igue   ige 

gigue  gige 

pada awal suku kata di muka vokal tetap i 

iambus  iambus 

ion   ion 

ie (Belanda) menjadi i jika lafalnya i 

politiek  politik 

riem  rim 

ie tetap ie jika lafalnya bukan i 

variety  varietas 

patient  pasien 

efficient  efisien 

kh (Arab) tetap kh 

khusus  khusus 

akhir  akhir 

ng tetap ng 

congres  kongres 

linguistics  linguistik 

oe (oi Yunani) menjadi e 

oenology  enologi 

foetus  fetus 

oo (Belanda) menjadi o 

komfoor  kompor 

provoost  provos 

oo (Inggris) menjadi u 

cartoon  kartun 

pool   pul 

oo (vokal ganda) tetap oo 

zoology  zoologi 

coordination koordinasi 

ou menjadi u jika lafalnya u 

gouverneur  gubernur 

coupon  kupon 

ph menjadi f 

phase  fase 

physiology  fisiologi 

ps tetap ps 

pseudo  pseudo 

psychiatry  psikiatri 

pt tetap pt 

pterosaur  pterosaur 
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 pteridology  pteridologi 

q menjadi k 

aquarium  akuarium 

equator  ekuator 

rh menjadi r 

rhapsody  rapsodi 

sc di muka a, o, u, dan konsonan menjadi sk 

scandium  skandium 

scriptie  skripsi 

sc di muka e, i, dan y menjadi s 

scintillation  sintilasi 

sch di muka vokal menjadi sk 

schema  skema 

schizophrenia skizofrenia 

di muka i menjadi s jika lafalnya s 

ratio  rasio 

action   aksi 

th menjadi t 

orthography ortografi 

methode  metode 

u tetap u 

unit   unit 

nucleolus  nukleolus 

ua tetap ua 

dualisme  dualisme 

aquarium  akuarium 

ue tetap ue 

suede  sued 

ui tetap ui 

conduite  konduite 

uo tetap uo 

quorum  kuorum 

quota  kuota 

uu menjadi u 

prematuur  prematur 

vacuum  vakum 

v tetap v 

vitamin  vitamin 

x pada awal kata tetap x 

xanthate  xantat 

xenon  xenon 

x pada posisi lain menjadi ks 

executive  eksekutif 

exudation  eksudasi 

xc di muka e dan i menjadi ks 

exsess  ekses 
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 exception   eksepsi 

xc di muka a, o, u, dan konsonan menjadi ksk 

excavation  ekskavasi 

y tetap y jika lafalnya y 

yakitori  yakitori 

yen   yen 

y menjadi i jika lafalnya i 

dynamo  dinamo 

propyl  propil 

z tetap z 

zenith  zenith 

zodiac  zodiak 

Konsonan ganda menjadi konsonan tunggal kecuali kalau dapat 

membingungkan. 

gabbro  gabro 

accu  aki 

Kedua huruf itu digunakan dalam penggunaan tertentu saja seperti dalam 

pembedaan nama dan istilah khusus. Di samping pegangan untuk 

penulisan unsur serapan tersebut di atas, berikut ini didaftarkan juga 

akhiran-akhiran asing serta penyesuainnya dalam bahasa Indonesia. 

Akhiran itu diserap sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti 

standardisasi, efektif, dan implementasi diserap secara utuh di samping 

kata standar, efek, dan implemen. 

-aat (Belanda) menjadi –at 

advokat  advokat 

-age menjadi –ase 

persentage  persentase 

etalage  etalase 

-al, eel (Belanda), -aal (Belanda) menjadi –al 

structural, structureel struktural 

formal, formeel  formal 

-ant menjadi –an 

accountant  akuntan 

informant  informan 

-archy, -archie (Belanda) menjadi -arki 

anarchy, anarchie  anarki 

oligarchy, oligarchie oligarki 

-ary, -air (Belanda) menjadi –er 

primary, primair  primer 

secondary, secundair sekunder 

-(a)tion, -(a)tie (Belanda) menjadi –asi, -si 

action, actie  aksi 

publication, publicate publikasi 

-eel (Belanda) yang tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris menjadi –

il 

idieel  idiil 
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 moreel  moril 

-ein tetap –ein 

casein  kasein 

protein  protein 

-ic, -ics, -ique, -iek, -ica (Belanda) menjadi –ik, -ika 

logic, logica logika 

physics, physica fisika 

-ic, -isch (adjektiva Belanda) menjadi –ik 

elektronic, elektronisch elektronik 

mechanic, mechanisch mekanik 

-ical, -isch (Belanda) menjadi –is 

economical, economisch ekonomis 

logical, logisch  logis 

-ile, -iel menjadi –il 

percentile, percentiel persentil 

mobile, mobiel  mobil 

-ism, -isme (Belanda) menjadi –isme 

modernism, modernisme  modernisme 

communism, communisme komunisme 

-ist menjadi –is 

publicist  publisis 

egoist  egois 

-ive, -ief (Belanda) menjadi –if 

descriptive, descriptief  deskriptif 

demonstrative, demonstratief demonstratif 

-logue menjadi –log 

catalogue  katalog 

dialogue  dialog 

-logy, -logie (Belanda) menjadi –logi 

physiology, physiologie fisiologi 

analogy, analogie  analogi 

-loog (Belanda) menjadi –log 

analoog  analog 

epiloog  epilog 

-oid, -oide (Belanda) menjadi –oid 

hominoid, hominoide hominoid 

anthropoid, anthropoide anthropoid 

-oir(e) menjadi –oar 

trottoir  trotoar 

repertoire  repertoar 

-or, -eur (Belanda) menjadi –ur, -ir 

amateur  amatir 

formateur  formatur 

-or tetap –or 

dictator  diktator 

corrector  korektor 
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 -ty, -teit (Belanda) menjadi –tas 

university, universiteit  universitas 

-ure, -uur (Belanda) menjadi –ur 

structure, struktuur   struktur 

premature, prematuur  prematur 

      V. Pemakaian Tanda Baca  

      A. Tanda Titik (.) 

1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau  

seruan. 

2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, 

ikhtisar, atau daftar. 

3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang 

menunjukkan jangka waktu. 

4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik 

yang menunjukkan jangka waktu. 

5. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak 

berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam 

daftar pustaka.  

6a. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya. 

6b. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. 

7. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala 

karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. 

8. Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim dan tanggal 

surat atau (2) nama dan alamat penerima surat. 

      B. Tanda Koma (,) 

      1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau  

pembilangan. 

2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan suatu kalimat setara yang satu dari 

kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata hubung seperti tetapi, 

melainkan, dan sedangkan. 

      3a. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dengan induk 

kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. 

      3b. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dengan induk 

kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. 

     4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh 

karena itu, jadi, lagipula, meskipun begitu, dan akan tetapi. 

       5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 

dalam kalimat. 

      6. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang 

mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, 

atau marga. 

      7. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya 

tidak membatasi. 
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       8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, 

kasihan, dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. 

      9. Tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian 

alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau 

negeri yang ditulis berurutan. 

     10. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik 

susunannya dalam daftar pustaka. 

     11.  Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. 

12. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan 

sen yang dinyatakan dengan angka. 

13. Tanda koma dipakai –untuk menghindari salah baca- di belakang 

keterangan yang terdapat pada awal kalimat. 

14. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian 

lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan itu berakhir dengan 

tanda tanya atau tanda seru. 

C. Tanda Titik Koma (;) 

1. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat 

yang sejenis dan setara. 

2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk 

memisahkan yang setara di dalam kalimat majemuk. 

D. Tanda Titik Dua (:) 

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

diikuti rangkaian atau pemerian. 

1b. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemerian itu merupakan 

pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 

2. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan 

pemerian. 

3. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang 

menunjukkan pelaku dalam percakapan. 

4. 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 karangan, serta (iv) nama kota dan penerbit buku acuan dalam 

karangan. 

E. Tanda Hubung (-) 

1. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. 

2. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas (i) hubungan bagian-

bagian kata atau ungkapan dan (ii) penghilang bagian kelompok kata. 

3. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan (i) se- dengan kata berikutnya 

yang dimulai dengan huruf kapital, (ii) ke- dengan angka, (iii) angka 

dengan –an, (iv) singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan 

(v) nama jabatan rangkap. 

4. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia 

dengan unsur bahasa asing. 

5. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh 

pergantian baris. Suku kata yang berupa satu vokal tidak ditempatkan pada 

ujung baris atau pangkal baris. 
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 6. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagain kata di belakangnya 

atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. 

7. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-

bagian tanggal. 

F. Tanda Pisah (--) 

1. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi 

penjelasan di luar bangun kalimat. 

2. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang 

lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 

3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan 

arti „sampai ke‟ atau „sampai dengan‟. 

G. Tanda Elipsis (...) 

1. Tanda elipsis dipakai dlam kalimat yang terputus-putus. 

2. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada 

bagian yang dihilangkan. 

H. Tanda Tanya (?) 

1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 

2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian 

kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan 

kebenarannya. 

I. Tanda Seru (!) 

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan 

atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, 

ataupun rasa emosi yang kuat. 

J. Tanda Kurung ( (...) ) 

1. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 

2. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian 

integral pokok pembicaraan. 

3. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks 

dapat dihilangkan. 

4. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan 

keterangan. 

K. Tanda Kurung Siku ( [...] ) 

1. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai 

koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang 

lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekerangan itu memang 

terdapat di dalam naskah asli. 

2. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang 

sudah bertanda kurung. 

 

 

L. Tanda Petik ( “...” ) 

1. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan 

naskah atau bahan tertulis lain. 

2. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai 

dalam kalimat. 
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 3. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang 

mempunyai arti khusus. 

4. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan 

langsung. 

5. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang 

tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti 

khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. 

M. Tanda Petik Tunggal ( „...‟ ) 

1. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. 

2. Tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan, atau penjelasan kata atau 

ungkapan asing. 

N. Tanda Garis Miring  

1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan 

penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun. 

2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau dan tiap. 

O. Tanda Penyingkat atau Apostrof ( „ ) 

       Tanda penyingkat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata 

atau bagian angka tahun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2   

 

DESKRIPSI KETEPATAN EYD DALAM KARTU DATA 

 

Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Pemakaian Huruf  

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kutipan: 

Rangkuman 

Oleh karena itu, dalam prakteknya, tata cara 

berkhotbah memiliki aturan-aturan tertentu yang 
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 Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

hikayat 

Halaman                 : 22 

dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang berlaku 

dalam agama.  

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata praktek tidak tepat. 

Penulisan yang tepat adalah praktik. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

23 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata bergaris bawah 

tersebut  tidak tepat seharusnya kata tersebut 

diganti dengan atas dan folio.  

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

23 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Penulisan kata polio termasuk penulisan kata yang 

tidak tepat. Pemakaian huruf pada kata tersebut 

belum tepat. Kata tersebut harus diganti dengan 

folio.  
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 25 

(Pelajaran 2) 

Kutipan: 

Misalnya, untuk memahami pengertian dari frase 

nomina yang akan dijelaskan nanti di dalam bab 

ini. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata frase tidak tepat. 

Penulisan yang tepat adalah frasa. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui kegiatan 

membaca intensif  

Halaman                 : 29 

Kutipan: 

Kemudian, buatlah laporannya dalam kertas 

HVS/polio.   

Analisis: 

Kata polio termasuk kosakata tidak baku. 

Pemakaian huruf pada kata tersebut tidak tepat. 

Penulisan yang tepat kata tersebut adalah folio. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada  kata polio belum tepat. 
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 mengidentifikasi 

peristiwa, pelaku, dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 46 

Seharusnya kata tersebut ditulis dengan folio. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 49 

(pelajaran 3) 

Kutipan: 

Ayo, praktikan sekarang kepada salah seorang 

teman Anda. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata turunan tersebut 

belum tepat. Penulisan yang tepat adalah 

praktikkan. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengaplikasikan prinsip-

prinsip penulisan resensi 

Halaman                 : 72 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata polio belum benar. 

Penulisan yang benar kata tersebut  adalah  

folio. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Kutipan: 

Bukan kematian benar yang menusuk kalbu/ 
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 Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan hal-hal 

yang menarik dan dapat 

diteladani dari tokoh 

Halaman                 : 

120 

Keridlaanmu menerima segala tiba/ Tak kutahu 

setinggi itu atas debu/ Dan duka maha tuan 

bertakhta. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata bergaris bawah tidak 

tepat. Penulisan yang tepat kata tersebut adalah 

keridaanmu.  

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan pokok-

pokok bacaan isi teks 

dengan membaca cepat 

300 kata per menit 

Halaman                 : 

147 

Kutipan: 

Frase adalah unsur klausa atau satuan gramatik 

yang terdiri dari dua kata atau yang lebih yang 

tidak melampaui batas fungsi. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut tidak tepat dalam 

pemakaian huruf. Penulisan yang tepat kata 

tersebut adalah frasa. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan pokok-

pokok bacaan isi teks 

Kutipan: 

Frase merupakan satuan yang tidak melebihi 

batas fungsi unsur klausa, maksudnya frase itu 

selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klause 

yaitu S, P, O, PEL, atau, KET. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata bergaris bawah 
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 dengan membaca cepat 

300 kata per menit 

Halaman                 : 

147 

tersebut tidak tepat. Penulisan yang tepat kata 

tersebut adalah klausa. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 163 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata tersebut belum 

tepat. Penulisan kata bergaris bawah juga 

termasuk kata tidak baku sehingga harus diganti 

dengan folio. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

154 

Kutipan: 

Nenek Jamilah mengatakan, dia mau shalat 

Dhuha dulu. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata bergaris bawah 

tersebut belum benar. Penulisan yang benar kata 

tersebut adalah salat. 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 163 

Kutipan: 

Carilah makna kata-kata berikut dalam kamus. 

1) transgenik 2) patogen 3) intonasi 4) 

getikulasi 5) kongkret 6) karakter 7) pantomim 

8) analitik 9) indeks 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata tersebut belum 

tepat. Penulisan kata bergaris bawah tersebut 

tidak baku sehingga harus diganti dengan 

konkret. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      :  

Kompetensi Dasar : 

Halaman                 : 

213 (ulangan semester 

2) 

Kutipan: 

Salah satu sumbangan terbesar guru besar 

Fakultas Sastra, UI ini adalah melanjutkan tradisi 

puisi lirik dan berupaya menghidupkan kembali 

sajak empat seuntai atau kwatrin yang sudah 

muncul di jaman para pujangga baru seperti Amir 

Hamzah dan Chairil Anwar. 

Analisis: 

Pemakaian huruf pada kata tersebut belum tepat. 

Penulisan yang tepat kata bergaris bawah tersebut 

adalah zaman. 

 
 
Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Pemakaian Huruf Kapital dan 

Huruf Miring 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : Kutipan: 
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 Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 1 

(pelajaran 1) 

Standar Kompetensi: 

E. Menemukan pokok-pokok isi 

sambutan/khotbah yang didengar 

F. Menjelaskan secara lisan uraian topik tertentu 

dari hasil membaca (artikel atau buku) 

G. Mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan 

resensi 

H. Menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Media belajar yang harus disediakan: 

 Rekaman atau teks sambutan/khotbah 

 Buku fiksi dan nonfiksi populer 

 Teks resensi dari surat kabar 

 Teks cerita rakyat 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

Kutipan: 

Catatan itu dapat disederhanakan lagi menjadi: 

a. Raden Ajeng Kartini wajib kita teladani. 

b. Persamaan hak tidak boleh meninggalkan 

kodrat. 

c. Emansipasi melebihi kodrat, akan 

merendahkan martabat dan kemuliaan. 

Analisis: 
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 didengar 

Halaman                 : 7 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum benar. Seharusnya huruf kapital diganti 

dengan huruf kecil karena masih dalam satu-

kesatuan kalimat. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 7 

Kutipan: 

Dengan semangat sumpah pemuda, bertanah air 

satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa 

Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia, 

kita wujudkan cita-cita luhur bangsa. 

Analisis: 

Penulisan gabungan kata tersebut belum tepat. 

penulisan yang tepat adalah Sumpah Pemuda. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menjelaskan secara 

lisan uraian topik 

tertentu dari hasil 

membaca (artikel atau 

buku) 

Halaman                 : 

10 

Kutipan: 

Akan tetapi, jika Anda bermaksud mendalami 

retorika secara serius, Anda dapat 

mempergunakan Daftar Pustaka pada halaman 

akhir (Harap maklum, tidak semua buku itu 

dikutip dalam buku ini. Harap maklum juga, 

bahwa sebagian besar Bab IV, V, dan VI saya 

tulis di tengah kesibukan safari saya di Jerman; 

ketika saya tidak bisa membawa banyak buku). 

Analisis: 

Huruf kapital tidak perlu digunakan dalam 

penulisan istilah yang bergaris bawah tersebut. 
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 Jadi, penulisan yang benar adalah daftar pustaka.  

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menjelaskan secara 

lisan uraian topik 

tertentu dari hasil 

membaca (artikel atau 

buku) 

Halaman                 : 11 

Kutipan: 

Sebagai contoh, perhatikan kembali Daftar Isi 

yang dikemukakan sebelumnya. 

Analisis: 

Huruf kapital tidak perlu digunakan dalam 

penulisan istilah tersebut. Penulisan yang benar 

adalah daftar isi. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan 

prinsip-prinsip 

penulisan resensi 

Halaman                 : 16 

Kutipan: 

Contohnya Superman. 

Analisis: 

Kata tersebut termasuk kosakata asing sehingga 

perlu ditulis dengan huruf miring. Jadi, penulisan 

yang benar adalah Superman. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Kutipan: 

Dengan bahasanya yang kadang kocak dan 
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 Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan 

prinsip-prinsip 

penulisan resensi 

Halaman                 : 16 

konyol, karya seperti 10 Menit ini layak dipuji 

sebagai upaya memopulerkan sains agar 

dimengerti dan diakrabi oleh, khususnya anak-

anak. 

Analisis: 

Kata konyol termasuk bahasa percakapan   

sehingga perlu ditulis dengan huruf miring. Jadi, 

penulisan yang benar adalah konyol. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

19 

Kutipan: 

Hatta beberapa lamanya, Raja Berkabat, anak raja 

Kecil Minangkabau, beserta Daeng Matkah dan 

Daeng Mencelak melanggar Negeri Perak, tetapi 

pelanggaran ini dapat dipatahkan oleh Raja 

Iskandar Muda. 

Analisis: 

Penulisan jabatan yang diikuti nama ditulis 

dengan huruf kapital. Jadi, penulisan yang benar 

adalah Raja Kecil Minangkabau.  

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

Kutipan: 

Posisi pengarang ini terdiri atas dua macam: 

1) Berperan langsung sebagai orang pertama, atau 

sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang 

bersangkutan. 

2) Hanya sebagai orang ketiga yang berperan 

sebagai pengamat.  
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 ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

21 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 

25 (Pelajaran 2) 

Kutipan: 

Standar Kompetensi: 

A. Menemukan perbedaan paragraf induktif dan 

deduktif melalui kegiatan membaca intensif 

B. Menulis proposal untuk berbagai keperluan 

C. Menyampaikan dialog disertai gerak-gerik 

dan mimik sesuai dengan watak tokoh 

D. Mengidentifikasi peristiwa, perilaku dan 

perwa-takannya, dialog, dan konflik pada 

pementasan drama 

Media belajar yang harus disediakan: 

 Teks artikel, esai, atau opini di surat kabar 

 Buku teks mata pelajaran lain 

 Rekaman video pementasan drama 

 Teks drama 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 
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 Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif 

Halaman                 : 29 

Kutipan: 

Berdiskusilah bersama teman-teman Anda, 

mengenai: 

1) Ciri-ciri utama paragraf deduktif dan paragraf 

induktif. 

2) Carilah dua contoh paragraf deduktif dan 

induktif dalam artikel surat kabar. 

Analisis: 

Terdapat kesalahan dalam penggunaan huruf 

kapital dalam kalimat tersebut. Seharusnya huruf 

yang dipakai untuk mengawali kata-kata bergaris 

bawah adalah huruf kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif 

Halaman                 : 31 

Kutipan: 

Morfologi atau tata bentuk (Ing. morphology; ada 

pula yang menyebutnya morphemics) adalah 

bidang linguistik yang mempelajari susunan 

bagian-bagian kata secara gramatikal (Verhaar, 

1984: 52). 

Analisis: 

Penggunaan huruf miring dalam kutipan tersebut 

belum tepat. Seharusnya yang ditulis dengan 

huruf miring hanya morphology dan morphemics 

karena merupakan istilah asing.  

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Kutipan: 

 c. Peralatan yang Dibutuhkan 
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 Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis proposal untuk 

berbagai keperluan 

Halaman                 : 33 

1) Infocus atau over head projector (OHP) 

2) Fotokopi materi 

3) Materi Bacaan 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital seperti pada kata-kata 

bergaris bawah tidak tepat. Sementara kata 

Dibutuhkan merupakan bagian dari subbab 

sehingga penggunaan huruf kapital tersebut sudah 

tepat. Penulisan yang benar adalah infokus, 

fotokopi materi, dan materi bacaan. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis proposal untuk 

berbagai keperluan 

Halaman                 : 

34 

Kutipan: 

Berikut ini langkah-langkah untuk menulis sebuah 

proposal, antara lain: 

1) Menentukan jenis kegiatan yang akan Anda 

laksanakan. 

2) Menyusun kerangka proposal. 

3) Menentukan data untuk setiap komponen 

yang telah ditentukan. 

4) Mengembangkan proposal berdasarkan 

kerangka dan data yang telah dipersiapkan. 

5) Melakukan penyuntingan terhadap isi dan 

bahasanya.  

Analisis: 

Huruf yang tepat digunakan untuk mengawali 

kata-kata bergaris bawah adalah huruf kecil. Jadi, 

penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 37 

Kutipan: 

Terdapat beberapa teknik penghayatan yang dapat 

kita lakukan dalam melatih kemampuan 

menghayati suatu peran, antara lain: 

1) Konsentrasi 

2) Imajinasi 

3) Tindakan fisik 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah adalah 

huruf kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 37 

Kutipan: 

Latihan-latihan tersebut berkenaan dengan 

persiapan fisik, antara lain: 

1) Olah tubuh, misalnya dengan memutar 

pinggul, memutar bahu, meregangkan lengan, 

melakukan senam mulut, ataupun mengerut-

ngerutkan jidat. 

2) Olah suara, yakni berupa latihan yang 

berkenaan dengan pelafalan, intonasi, atau 

tempo dalam pengucapan bunyi bahasa, kata, 

atau kalimat. 

Analisis: 

Kutipan tersebut merupakan satu-kesatuan 
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 kalimat. Jadi, huruf yang tepat digunakan untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 38 

Kutipan: 

Para pelaku: 

4. Jamil 

5. Saenah 

6. Kepala Desa 

Analisis: 

Penulisan jabatan yang tidak diikuti nama tidak 

perlu ditulis dengan huruf kapital. Jadi, penulisan 

yang benar adalah kepala desa. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 39 

Kutipan: 

Ini tanggal 2 oktober 1977. 

Analisis: 

Penulisan bulan seperti dalam kutipan tersebut 

belum tepat. Seharusnya penulisan nama bulan 

ditulis dengan diawali huruf kapital. Jadi, 

penulisan yang benar adalah Oktober.  
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi 

peristiwa, pelaku dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 46 

Kutipan: 

Sampai saat ini, teater koma telah menggelar 

lebih dari 111 pementasan, baik di televisi 

maupun di panggung. 

Analisis: 

Penulisan teater koma dinilai belum tepat karena 

merupakan nama sebuah tempat. Jadi, penulisan 

yang benar adalah Teater Koma. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 

49 (pelajaran 3) 

Kutipan: 

Standar Kompetensi: 

A. Merangkum isi pembicaraan dalam 

wawancara 

B. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan 

C. Mengaplikasikan prinsip-prinsip penulisan 

resensi 

Media belajar yang harus disediakan: 

 Rekaman wawancara dari radio/televisi  

 Contoh novel Indonesia dan terjemahan 

 Teks resensi dari berbagai surat kabar/majalah 

Analisis: 
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 Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan 

Halaman                 : 58  

Kutipan: 

Di kampung Ranah, di Kota Padang adalah 

sebuah rumah kayu, beratapkan seng. 

Analisis: 

Penulisan tempat yang diikuti nama harus ditulis 

dengan huruf kapital. Jadi, penulisan yang benar 

adalah Kampung Ranah.  

 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengaplikasikan 

prinsip-prinsip penulisan 

resensi 

Halaman                 : 67 

Kutipan: 

Panasnya sahara membuat kebanyakan penduduk 

Mesir enggan untuk keluar rumah. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut adalah nama suatu 

tempat. Jadi, penulisan yang tepat adalah Sahara. 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 

75 (pelajaran 4) 

Kutipan: 

Standar Kompetensi: 

A. Membacakan berita dengan intonasi, lafal, 

dan sikap membaca yang baik 

B. Menulis surat dagang dan surat kuasa 

C. Melengkapi karya tulis dengan daftar pustaka 

dan catatan kaki 

D. Mengekspresikan perilaku dan dialog tokoh 

E. Menganalisis pementasan drama berdasarkan 

teknik pementasan 

Media yang harus disediakan: 

 Naskah berita dari surat kabar 

 Rekaman berita dari televisi/radio 

 Contoh surat perjanjian jua-beli dan surat kuasa 

 Contoh daftar pustaka dan catatan kaki yang 

terdapat di dalam karya tulis 

 Teks drama dan rekaman pementasan drama 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kutipan: 

Berikut ini merupakan berbagai jenis surat niaga 

yang biasa digunakan dalam kepentingan bisnis, 

antara lain: 
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 Kompetensi Dasar : 

menulis surat dagang 

dan surat kuasa 

Halaman                 : 

82 

a. Surat perjanjian jual-beli 

b. Surat penawaran 

c. Surat permintaan 

d. Surat pesanan 

e. Surat pengantar pengiriman barang 

f. Surat pemberitahuan penerimaan barang 

g. Surat pengiriman pembayaran 

h. Surat pengakuan penerimaan pembayaran, 

dan lain sebagainya. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis surat dagang 

dan surat kuasa 

Halaman                 : 

86 

Kutipan: 

Surat perjanjian jual-beli disusun dengan langkah-

langkah: 

1) Menentukan barang yang akan 

diperjualbelikan beserta kualifikasinya, 

seperti letak atau batas-batasnya, luas, dan 

harganya. 

2) Menentukan pihak-pihak yang terikat dalam 

perjanjian itu: nama, alamat, pekerjaan, dan 

usia. 

3) Menentukan hak dan kewajiban kedua belah 

pihak (berdasarkan kesepakatan bersama). 

4) Menuliskan kembali rancangan itu menjadi 

sebuah surat perjanjian yang lengkap disertai 
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 tempat dan tanggal, tanda tangan, nama jelas, 

dan materi. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog 

tokoh protagonis atau 

antagonis 

Halaman                 : 94 

Kutipan: 

Jelaskanlah bagaimana karakter tokoh Ayah dan 

Ibu? 

Analisis: 

Penulisan dua kata bergaris bawah dalam kalimat 

tersebut bukan sebagai kata sapaan. Jadi, 

penulisan yang benar adalah ayah dan ibu. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan perilaku 

dan dialog tokoh 

protagonis atau antagonis 

Kutipan: 

Ibu: Ini suami saya. (Orang asing menghampiri  

Ayah, agak nervous.) 

Analisis: 

Kata ayah dalam kalimat tersebut tidak 

termasuk kata sapaan sehingga tidak perlu 
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 Halaman                 : 96 diawali dengan huruf kapital. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog 

tokoh protagonis atau 

antagonis 

Halaman                 : 

101 

Kutipan: 

Dalam sebuah drama, karakter tokoh dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 

Protagonis: tokoh yang disukai karena 

kebaikannya. Tokoh ini biasanya dikagumi 

karena unsur-unsur positifnya dalam membentuk 

alur dan konflik cerita drama. 

Antagonis: tokoh yang kurang disukai karena 

kelicikannya atau kejahatannya terhadap tokoh 

protagonis. Tokoh antagonis dalam sebuah cerita, 

baik itu drama maupun prosa lainnya berfungsi 

dalam memperuncing konflik, sehingga alur 

cerita lebih menegangkan, menarik, dan unik 

untuk dicermati. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah 

adalah huruf kecil. 

 

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

Sekurang-kurangnya, ada tiga tujuan seseorang 

dalam menonton drama, yaitu 

1) Menonton untuk memperoleh hiburan. 

2) Menonton untuk memperoleh pelajaran, baik 
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 menganalisis 

pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

102 

itu tentang cara pementasannya ataupun 

pelajaran dari kisah yang dipentaskannya. 

3) Menonton untuk melakukan penilaian-

penilaian. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah adalah 

huruf kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Halaman                 : 

113 

Kutipan: 

Ken Arok: Maaf, dapatkah saudara-saudara 

berhenti sebentar?  

Analisis: 

Kata saudara seperti dikutip dalam kalimat 

tersebut merupakan kata sapaan sehingga 

penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 

115 (pelajaran 5) 

Kutipan: 

Standar Kompetensi: 

A. Merangkum isi pembicaraan dalam suatu 

diskusi atau seminar 

B. Mengungkapkan hal-hal yang menarik dan 

dapat diteladani dari tokoh 

C. Mendeskripsikan perilaku manusia melalui 

dialog naskah drama 

D. Menulis notulen rapat sesuai dengan pola 



 

 

117 

 penulisannya 

E. Menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang 

dibacakan 

Media belajar yang harus disediakan: 

 Artikel untuk bahan kegiatan diskusi 

 Buku biografi 

 Buku teks drama 

 Berbagai notulen rapat 

 Buku kumpulan cerpen 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mendeskripsikan 

perilaku manusia 

melalui dialog naskah 

drama 

Halaman                 : 

124 

Kutipan: 

Ada tiga cara menghidupkan karakter seorang 

tokoh, yaitu 

1) Cara fisiologi: melalui penggambaran ciri-ciri 

badan, usia, jenis kelamin, keadaan tubuh, 

atau ciri-ciri wajah. 

2) Cara sosiologi: melalui penggambaran latar 

belakang kemasyarakatan seperti status 

sosial, pendidikan, pekerjaan, peranan dalam 

masyarakat, kehidupan pribadi, pandangan 

hidup, agama, atau kegemaran. 

3) Cara psikologi: melalui penggambaran 

kejiwaan, seperti temperamen, mentalitas, 
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 sifat, sikap dan kelakuan, tingkat kecerdasan, 

keahlian dalam bidang tertentu, atau 

kecakapan. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah 

adalah huruf kecil. 

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mendeskripsikan 

perilaku manusia 

melalui dialog naskah 

drama 

Halaman                 : 

124 

Kutipan: 

Perhatikan sekali lagi cuplikan drama yang telah 

disediakan sebelumnya. Ketiga aspek yang ada di 

dalamnya, antara lain: 

1) Aspek fisiologi 

2) Aspek sosiologi 

3) Aspek psikologi 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah 

adalah huruf kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

“Rusimah, kau tetap pergi?” Suara Nyonya 

Anjoko serak. Matanya berair. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut merupakan bagian 
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 menemukan nilai-nilai 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

132 

dari satu-kesatuan dalam kalimat. Jadi, dalam 

penulisannya tidak perlu ditulis dengan huruf 

kapital. Penulisan yang benar adalah suara. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan nilai-nilai 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

133 

Kutipan: 

Di sekolah, mulai SD sampai dengan SMA, aku 

pun –alhamdulilllah- juga disayangi guru-guru 

dan kawan-kawanku. 

Analisis: 

Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama 

dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama 

Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk 

Tuhan. Jadi, penulisan yang benar adalah 

Alhamdulilllah. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan nilai-nilai 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

137 

Kutipan: 

1) Rangkuman isi diskusi haruslah memerhatikan 

aspek-aspek berikut: (a) Siapa yang berbicara, 

(b) Apa isi pembicaraannya. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf pertama pada kata-

kata bergaris bawah tersebut adalah huruf kecil. 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 

141 (pelajaran 6) 

Kutipan: 

Standar Kompetensi: 

A. Mengungkapkan pokok-pokok isi teks dengan 

membaca cepat 300 kata per menit 

B. Menulis rangkuman/ringkasan isi buku 

C. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar 

dalam cerpen yang dibacakan 

D. Mengekspresikan dialog para tokoh dalam 

pementasan drama 

Media belajar yang harus disediakan: 

 Berbagai artikel dari koran/majalah/tabloid 

 Buku bacaan nonsastra 

 Cerita pendek yang lebih variatif 

 Teks drama dan rekaman pementasan drama 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis 

rangkuman/ringkasan isi 

Kutipan: 

Jawaban dari kedua pertanyaan itu dapat kita 

temukan dalam halaman buku itu juga, yakni: 

1) Metode transgenik dapat menyebabkan 

timbulnya berbagai penyakit pada manusia, 

seperti infeksi, radang saluran kencing, 

radang paru-paru, dan radang sendi 
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 buku 

Halaman                 : 

149 

2) Dunia sedang menghadapi krisis kesehatan 

berupa munculnya puluhan penyakit infeksi 

baru dan bangkitnya jenis-jenis penyakit 

lama. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah 

adalah huruf kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

155 

Kutipan: 

Contoh-contoh teknik penggambaran 

karakteristik tokoh: 

a. Teknik analitik atau penggambaran langsung 

b. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh 

c. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh 

d. Penggambaran cara berbahasa tokoh 

e. Pengungkapan jalan pikiran tokoh  

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah adalah 

huruf kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

Kutipan: 

Ada dua cara dalam memahaminya: 

a. Pembedahan secara bersama-sama terhadap 
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 berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 

158 

keseluruhan isi teks melalui diskusi. 

b. Pemahaman terhadap isi teks oleh masing-

masing aktor terhadap tokoh yang akan 

diperankan. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah 

adalah huruf kecil. 

 
 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : -

Halaman                 : 

165 (pelajaran 7) 

Kutipan: 

Standar Kompetensi: 

A. Membedakan fakta dan opini pada editorial 

dengan membaca intensif 

B. Mengomentari pendapat sseorang dalam suatu 

diskusi atau seminar 

C. Menggunakan gerak-gerik, mimik, dan 

intonasi sesuai dengan watak tokoh dalam 

pementasan drama 

D. Menarasikan pengalaman manusia dalam 

bentuk adegan dan latar pada naskah drama 

Media belajar yang harus disediakan:  

 Berbagai contoh tajuk rencana/editorial dari 

surat kabar 

 Rekaman diskusi dari radio/televisi 

 Rekaman pementasan drama 

 Teks drama 
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  Teks pengalaman pribadi  

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membedakan fakta dan 

opini pada editorial 

dengan membaca 

intensif  

Halaman                 : 

169 

Kutipan: 

Baca kembali contoh tajuk rencana “Perubahan 

Mental untuk keberhasilan Pendidikan”. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut merupakan bagian 

dari kalimat judul. Jadi, penulisan yang benar 

adalah Keberhasilan. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membedakan fakta dan 

opini pada editorial 

Kutipan: 

Media massa tersebut menyayangkan sikap 

masyarakat dan Pemerintah terhadap masalah 

pendidikan. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah seperti dalam 

kutipan tersebut tidak perlu ditulis dengan huruf 
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 dengan membaca 

intensif  

Halaman                 : 

170 

kapital karena tidak diikuti nama negara atau 

nama orang. Jadi, penulisan yang benar adalah 

pemerintah. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengomentari pendapat 

seseorang dalam suatu 

diskusi atau seminar 

Halaman                 : 173 

Kutipan: 

a. Saudara penyaji, pendapat Saudara tentang 

tidak akan tercapainya pemerataan Bahasa 

Indonesia karena terpeliharanya bahasa 

daerah kurang tepat. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital pada penulisan 

Bahasa Indonesia seperti dalam kutipan tidak 

tepat seharusnya diganti dengan bahasa 

Indonesia. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membedakan fakta dan 

opini pada editorial 

dengan membaca 

intensif  

Halaman                 : 

174 

Kutipan: 

d. Pendapat saudara penyaji benar-benar 

menyimpang dari kenyataan. 

Analisis: 

Kata saudara merupakan kata sapaan. Kata sapaan 

harus ditulis dengan diawali huruf kapital. Jadi, 

penulisan yang benar adalah Saudara. 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menggunakan gerak-

gerik, mimik, dan 

intonasi, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

pementasan drama 

 Halaman                 : 

177 

Kutipan: 

Gerak yang dipakai dalam teater (gerak teatrikal) 

ada bermacam-macam, antara lain: 

a. Business 

b. Gestures 

c. Movement 

d. Guide 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah adalah 

huruf kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menggunakan gerak-

gerik, mimik, dan 

intonasi, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

pementasan drama 

 Halaman                 : 

180 

Kutipan: 

Suksoro: Tapi, ada dibayar Pemerintah, bukan? 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah seperti dalam 

kutipan tersebut tidak perlu ditulis dengan huruf 

kapital karena tidak diikuti nama negara atau 

nama orang. Jadi, penulisan yang benar adalah 

pemerintah. 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menarasikan pengalaman 

manusia ke dalam bentuk 

adegan dan latar pada 

naskah drama 

Halaman                 : 

184 

Kutipan: 

3. Seorang penyaji dalam diskusi menyatakan 

bahwa ketersediaan dana Pemerintah 

merupakan satu-satunya penentu kualitas 

pendidikan nasional. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital pada kata Pemerintah 

seperti dalam kutipan tidak tepat seharusnya 

diganti dengan pemerintah. 

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menarasikan pengalaman 

manusia ke dalam bentuk 

adegan dan latar pada 

naskah drama 

Halaman                 : 

185 

Kutipan: 

Perempuan: Sudah kuduga, Bung tentu pulang 

dengan selamat seperti kemarin pagi. 

Kalau bung keluar, aku selalu 

cemas-cemas harap.  

Analisis: 

Kata bung dalam kalimat tersebut termasuk kata 

sapaan sehingga perlu diawali dengan huruf 

kapital. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kutipan: 

Standar Kompetensi: 

A. Menulis karya ilmiah seperti hasil pengamatan 
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 Kompetensi Dasar : -

Halaman                 : 

186 (pelajaran 8) 

dan penelitian 

B. Mempresentasikan hasil penelitian secara 

runtut dengan menggunakan bahasa yang baik 

dan benar 

C. Mengomentari tanggapan orang lain terhadap 

presentasi hasil penelitian 

D. Membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel Indonesia/terjemahan dengan hikayat 

Media belajar yang harus disediakan: 

 Contoh-contoh laporan hasil penelitian 

 Contoh karya ilmiah 

 Cuplikan novel dan hikayat 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai untuk 

mengawali kata-kata bergaris bawah adalah huruf 

kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis karya ilmiah 

seperti hasil pengamatan 

dan penelitian 

Halaman                 : 

190 

Kutipan: 

a. Menentukan topik penelitian, misalnya 

Penggunaan HP di sekolah. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital pada penulisan kata 

Penggunaan seperti dalam kutipan tidak tepat 

seharusnya diganti dengan penggunaan. 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

memresentasikan hasil 

penelitian secara runtut 

dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan 

benar 

Halaman                 : 

192 

Kutipan: 

Untuk menjelaskan: 

1. Struktur tema 

2. Kategori moral 

3. Kesesuaian ajaran moral STA dengan 

pandangan remaja sekarang 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah 

adalah huruf kecil. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

memresentasikan hasil 

penelitian secara runtut 

dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan 

benar 

Halaman                 : 

193 

Kutipan: 

Adapun metode dan perangkat yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri atas empat bagian, 

yaitu: 

1) Berbentuk wawancara. 

2) Bermain peran. 

3) Membaca ekstensif. 

4) Penguasaan literatur. 

Analisis: 

Penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya huruf yang dipakai 

untuk mengawali kata-kata bergaris bawah 

adalah huruf kecil. 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

memresentasikan hasil 

penelitian secara runtut 

dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan 

benar 

Halaman                 : 

194 

Kutipan: 

2) Saya kurang setuju dengan temuan-temuan 

Devi dalam penelitiannya tentang keteladanan 

Sitti Nurbaya dalam novel karangan Marah 

Rusli itu. Sikap Sitti Nurbaya yang mau 

menikah karena kemauan orang tuanya, saya 

kira bukanlah sikap yang jelek. Kita harus 

memahami sikap tersebut dari budaya yang 

berkembang pada zaman itu. Kalaulah kita 

selalu mengukur suatu sikap dengan sikap kita 

sendiri, bisa jadi semuanya menjadi salah. 

Saya kira, sikap seperti itu tidaklah bijak. 

Analisis: 

Penggunaan huruf miring seperti dalam kutipan 

tersebut tidak tepat. Bagian kutipan tersebut yang 

perlu dicetak miring yaitu pada penulisan judul 

novel yaitu  Sitti Nurbaya. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

Kutipan: 

“Lia,” Ia memanggil adiknya. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut merupakan bagian 

dari satu-kesatuan dalam kalimat. Jadi, dalam 

penulisannya tidak perlu ditulis dengan huruf 

kapital. Penulisan yang benar adalah ia. 
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 dengan hikayat  

Halaman                 : 

203 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat  

Halaman                 : 204 

Kutipan: 

Setelah disalati, jenazah itu dibawa ke mobil 

jenazah ke dukuh Sraten, Kartasura. 

Analisis: 

Penulisan tempat yang diikuti nama perlu 

ditulis dengan huruf kapital. Jadi, penulisan 

yang benar adalah Dukuh Sraten. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : -

Halaman                 : 

214 (ulangan semester 

2) 

Kutipan: 

Awalnya masih segar dalam ingatanku -pada 

suatu pagi yang berkabut di bulan Februari, aku 

berjalan menelusuri tanah berlumpur yang sangat 

licin yang merupakan jalan utama antara desa 

Rwanda yang terdekat dan kemah penelitian 

gorilaku, di ketinggian 3.000 meter di Gunung 

Visoke. 

Analisis: 

Penulisan tempat yang diikuti nama perlu ditulis 

dengan huruf kapital. Jadi, penulisan yang benar 

adalah Desa Rwanda 
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 Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Penulisan Kata 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 6 

Kutipan: 

Akan tetapi, bagaimana pun kita harus memulai 

dengan sesuatu. 

Analisis: 

Penulisan kata berpartikel pun seperti dalam 

kutipan tersebut salah. Penulisan yang benar 

adalah bagaimanapun. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

20 

Kutipan: 

Atas bantuan orang Belanda, Raja Alam dan 

orangorangnya pun ditangkap dan dibuang ke 

Negeri Melaka. 

Analisis: 

Penulisan bentuk ulang seperti dalam kutipan 

tersebut seharusnya disisipi tanda hubung (-). 

Jadi, penulisan yang benar adalah orang-

orangnya. 

 

 
 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : Kutipan: 
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 Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

hikayat 

Halaman                 : 22 

Rangkuman 

Oleh karena itu, dalam prakteknya, tata cara 

berkhotbah memiliki aturan-aturan tertentu yang 

dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang berlaku 

dalam agama.  

Analisis: 

Kata praktek merupakan kata tidak baku. 

Penulisan yang benar adalah praktik. 

 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

23 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Penulisan kata polio tidak baku seharusnya 

penulisan kata tersebut diganti dengan folio.  

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 

25 (Pelajaran 2) 

Kutipan: 

D.    Mengidentifikasi peristiwa, perilaku dan  

        perwa-takannya, dialog, dan konflik pada 

pementasan  drama 

Analisis: 

Penggunaan tanda hubung seperti dalam kata 

berimbuhan  tersebut belum tepat. Penulisan yang 
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 benar adalah perwatakannya. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 25 

(Pelajaran 2) 

Kutipan: 

Misalnya, untuk memahami pengertian dari frase 

nomina yang akan dijelaskan nanti di dalam bab 

ini. 

Analisis: 

Penulisan kata frase termasuk penulisan kata yang 

tidak baku. Penulisan yang benar adalah frasa. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif  

Halaman                 : 27 

Kutipan: 

Di Shanghai, Cina, petani perokok 

menghabiskan uang untuk membeli rokok 

lebih banyak daripada yang dipakai untuk 

membeli gandum, daging, buah-buah sebagai 

kebutuhan utama mereka. 

Analisis: 

Penulisan kata berimbuhan yang tepat dalam 

kalimat tersebut adalah buah-buahan. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kutipan: 

Kemiskinan menjadi kian kasat mata di tengah 

rumitnya masalah ketenagakerjaan. 

Analisis: 
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 Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif 

Halaman                 : 

27 

Penulisan kasat mata termasuk kata tidak baku. 

Jadi, penulisan baku kata tersebut adalah konkret. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui kegiatan 

membaca intensif  

Halaman                 : 29 

Kutipan: 

Kemudian, buatlah laporannya dalam kertas 

HVS/polio.   

Analisis: 

Kata polio termasuk kosakata tidak baku. 

Penulisan yang baku adalah folio. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

Kutipan: 

Pendidikan formal memiliki standar kurikulum 

yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti 

SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. 

Analisis: 

Penulisan gabungan kata dan lain sebagainya 

merupakan penulisan yang mubazir. Seharusnya, 

gabungan kata tersebut ditulis dan sebagainya 
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 kegiatan membaca 

intensif  

Halaman                 : 29 

atau dan lain-lain. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis proposal untuk 

berbagai keperluan 

Halaman                 : 32 

Kutipan: 

Peserta pelatihan dibatasi hanya 100 orang siswa 

dari semua tingkatan. 

Analisis: 

Penggunaan kata dalam kalimat tersebut tidak 

efektif. Seharusnya,  dalam kalimat tersebut 

cukup dipilih salah satu yaitu orang atau siswa. 

 
 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis proposal untuk 

berbagai keperluan 

Halaman                 : 33  

Kutipan: 

Pelindung: Tukiman, M.Pd (Kepala Sekolah) 

Pengarah: Sri Hastuti, S.Pd (Guru Bahasa 

Indonesia) 

Analisis: 

Penulisan gelar dalam kutipan tersebut belum 

tepat. Penulisan yang tepat adalah M.Pd. dan 

S.Pd. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

Kutipan: 

1) Olah tubuh, misalnya dengan memutar 

pinggul, memutar bahu, meregangkan lengan, 
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 berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik yang sesuai 

Halaman                 : 37 

melakukan senam mulut, ataupun mengerut-

ngerutkan jidat. 

Analisis: 

Kata jidat termasuk kosakata yang tidak baku 

sehingga harus diganti dengan kata baku yaitu 

dahi. 

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam drama 

Halaman                 : 37 

Kutipan: 

2) Seorang prajurit terluka terkena pecahan 

bom. Sementara itu, harus menjaga 

keselamatannya dengan memberondongkan 

senjata kepada musuh-musuhnya yang 

semakin mendekat. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah tersebut tidak 

baku. Penulisan baku kata tersebut adalah 

makin. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Kutipan: 

“Kenapa kini baru kau beritahukan hal itu 

padaku? Kau seakan akan menyimpan suatu 

rahasia. Atau memang rahasia? ” 

Analisis: 

Penulisan kata turunan tersebut belum tepat. 

Penulisan yang tepat adalah beri tahukan. 
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 Halaman                 : 39 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 40 

Kutipan: 

Yang ini adalah Saudara Sahli, sedang yang 

berkaca mata itu adalah Saudara Hasan. 

Analisis: 

Penulisan kacamata merupakan gabungan kata 

yang ditulis serangkai. Jadi, penulisan yang benar 

gabungan kata yang bergaris bawah tersebut 

adalah berkacamata. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi 

peristiwa, pelaku, dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 44 

Kutipan: 

Muncul rombongan, terdiri dari para pengawal, 

pembawa beban, dan pengusung tandu tertutup. 

Analisis: 

Kata depan dari kurang tepat jika digunakan 

untuk melengkapi/ menyertai kata terdiri. Kata 

depan yang tepat adalah atas.  

 
 

BUKU ANALISIS 
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 Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi 

peristiwa, pelaku, dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 46 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Penulisan kata polio belum baku. Seharusnya, 

kata tersebut ditulis dengan folio. 

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 49 

(pelajarn 3) 

Kutipan: 

Ayo, praktikan sekarang kepada salah seorang 

teman Anda. 

Analisis: 

Penulisan kata turunan tersebut belum tepat. 

Penulisan yang benar adalah praktikkan. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

merangkum 

pembicaraan dalam 

wawancara dan 

menjelaskannya 

Kutipan: 

Tadi, Eriyanti lebih dulu mengemukakan 

tanggapan narasumber teradap sikap para 

suporter, padahal narasumber lebih dulu 

mengemukakan sikapnya atas keberhasilan 

timnya ke putaran delapan besar. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut termasuk kosakata 

dalam bahasa asing. Jadi, kata tersebut harus 
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 Halaman                 : 54 diganti dengan kosakata bahasa Indonesia yaitu 

pendukung. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan 

Halaman                 : 60 

Kutipan: 

Di ambilnya mata uang itu sebiji-sebiji, lalu 

diperhatikan dan diamat-amatinya capnya, gerigi 

pinggirnya, gambarnya, dan tulisannya. 

Analisis: 

Penulisan kata berimbuhan tersebut belum tepat. 

Penulisan yang tepat adalah diambilnya. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan 

Halaman                 : 62 

Kutipan: 

Dia pasti mempunyai maksud tertentu mengapa 

memberitahu Kurtz lewat telegram, karena telah 

jamak diketahui bahwa banyak mata di kantor 

polisi akan membacanya sebelum pesan tersebut 

sampai ke tangan atasan mereka. 

Analisis: 

Penulisan kata berimbuhan tersebut belum tepat. 

Penulisan yang tepat adalah memberi tahu. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : Kutipan: 
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 Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan 

Halaman                 : 65  

Amukan dan kemarahan janda anyar ini mereda. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut merupakan 

kosakata dalam bahasa Jawa. Jadi, kata tersebut 

harus diganti dengan baru. 

 

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengaplikasikan prinsip-

prinsip penulisan resensi 

Halaman                 : 72 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Penulisan kata polio belum baku. Penulisan 

baku kata tersebut  adalah  folio. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-pokok 

isi sambutan/khotbah 

yang didengar 

Kutipan: 

Contohnya seperti kalimat lengkap, kalimat 

tidak lengkap, kalimat pasif, kalimat perintah, 

kalimat majemuk, dan lain sebagainya. 

Analisis: 

Penulisan gabungan kata dan lain sebagainya 

merupakan penulisan yang mubazir. 

Seharusnya, gabungan kata tersebut ditulis dan 
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 Halaman                 : 79 sebagainya atau dan lain-lain. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis surat dagang dan 

surat kuasa 

Halaman                 : 82 

Kutipan: 

Surat pengakuan penerimaan pembayaran, dan 

lain sebagainya. 

Analisis: 

Penulisan gabungan kata dan lain sebagainya 

merupakan penulisan yang tidak efektif. 

Sehingga, gabungan kata tersebut harus ditulis 

dan sebagainya atau dan lain-lain 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis surat dagang dan 

surat kuasa 

Halaman                 : 82 

Kutipan: 

Dengan senang hati kami beritahukan bahwa 

toko kami telah membuka cabang baru dan 

memerlukan barang-barang rumah tangga, 

terutama yang berbahan baku bambu untuk 

mengisi workshop yang baru dibuka. 

Analisis: 

Penulisan yang tepat untuk kata berimbuhan 

tersebut adalah beri tahukan. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

Memberikan kuasa kepada: 

nama   : Makmum Sagita 

jabatan: Bendahara OSIS SMA Nusa Bangsa 

untuk melakukan pencairan bantuan dana dari 
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 menulis surat dagang dan 

surat kuasa 

Halaman                 : 85 

Bapak E. Kosasih, M.Pd. di Bank Muamalat 

Cabang Palu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah). 

Analisis: 

Penulisan nama sekaligus gelar seperti dikutip 

dalam kalimat tersebut merupakan penulisan 

yang mubazir. Seharusnya dipilih salah satu 

yaitu antara sebutan bapak atau gelar. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis surat dagang 

dan surat kuasa 

Halaman                 : 85 

Kutipan: 

Yang diberi kuasa, 

          Ttd 

Makmum Sagita 

Analisis: 

Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau 

lebih perlu diikuti satu tanda titik (.). 

 
 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

melengkapi karya tulis 

Kutipan: 

Hal ini berbeda dengan pengetikan daftar 

pustaka: nama pengarang di mulai dengan nama 

belakang. 

Analisis: 

Imbuhan di pada kata bergaris bawah tersebut 
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 dengan daftar pustaka 

dan catatan kaki 

Halaman                 : 89 

berfungsi sebagai awalan sehingga penulisannya 

harus digabung yaitu dimulai. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

melengkapi karya tulis 

dengan daftar pustaka 

dan catatan kaki 

Halaman                 : 90 

Kutipan: 

Beberapa penerbit, seperti Erlangga, telah 

melakukan beberapa terobosan agar sebuah buku 

tampil mena-rik. 

Analisis: 

Tanda hubung tidak digunakan untuk 

memisahkan atau memenggal suatu kata 

berimbuhan yang tidak sesuai aturan dalam 

pemenggalan kata berimbuhan. Jadi, penulisan 

yang benar adalah menarik. 

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog 

tokoh protagonis atau 

antagonis 

Halaman                 : 95 

Kutipan: 

Sungguh aku rasa, baiklah aku mengaso 

sekarang. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut adalah kosakata 

dalam bahasa Jawa. Jadi, kata tersebut harus 

diganti dengan istirahat. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : Kutipan: 
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 Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan perilaku 

dan dialog tokoh 

protagonis atau antagonis 

Halaman                 : 96 

Ibu: Ini suami saya. (Orang asing menghampiri 

Ayah, agak nervous.) 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut termasuk istilah 

asing. Kata tersebut harus diganti dengan 

kosakata bahasa Indonesia yaitu kikuk.  

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog tokoh 

protagonis atau antagonis 

Halaman                 : 101 

Kutipan: 

2) Seorang ibu bersedih ketika menceritakan 

anaknya yang telah tiada. Ia kembali 

terkenang kepada anak laki-laki yang disa-

yanginya itu. 

Analisis: 

Tanda hubung tidak digunakan untuk 

memisahkan antara suku kata satu dengan lain 

dalam kata turunan. Penulisan yang benar adalah 

disayanginya. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis pementasan 

drama berdasarkan teknik 

pementasan 

Kutipan: 

Ensiklo Sastra 

Ia adalah salah seorang tokoh yang ceplas-

ceplos, apa adanya, kritik-kritik sosialnya 

mengalir apa adanya untuk membangunkan 

kesadaran setiap pribadi agar hidup lebih 

bermakna. 

Analisis: 
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 Halaman                 : 103 Kata bergaris bawah tersebut merupakan 

kosakata dalam bahasa pergaulan/percakapan.  

Jadi, kata tersebut lebih tepat jika diganti dengan 

kata yang baku yaitu terbuka. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis pementasan 

drama berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 104 

Kutipan: 

Begitu lampu panggung dimatikan sebagai 

pertanda pertunjukkan drama religius Sitti 

Masyitoh di mulai, sontak riuh rendah dari 

ribuan penonton yang kebanyakan adalah remaja 

putra dan putri pun langsung bergema. 

Analisis: 

Imbuhan di pada kata bergaris bawah tersebut 

berfungsi bukan sebagai kata depan, tetapi 

awalan sehingga penulisannya harus digabung 

yaitu dimulai. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis pementasan 

drama berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 104 

Kutipan: 

Begitu lampu panggung dimatikan sebagai 

pertanda pertunjukkan drama religius Sitti 

Masyitoh di mulai, sontak riuh rendah dari 

ribuan penonton yang kebanyakan adalah 

remaja putra dan putri pun langsung bergema. 

Analisis: 

Penulisan kata kebanyakan termasuk kosakata 

tidak baku. Kata tersebut harus diganti dengan 

kata sebagian besar atau pada umumnya. 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis pementasan 

drama berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 104 

Kutipan: 

Penonton seolah-olah di bawa masuk ke alam 

Timur Tengah saat alunan musik berirama 

padang pasir mengalun pelan, mengiringi 

sejumlah penari perempuan yang berjalan di atas 

panggung. 

Analisis: 

Imbuhan di pada kata bergaris bawah bukan kata 

depan, tetapi awalan sehingga penulisannya 

harus digabung yaitu dibawa. 

 
 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis 

pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

111 

Kutipan: 

Dimana ada kelebihan di situ kita tonjolkan, 

kelemahan kita tutupi. 

Analisis: 

Terdapat kesalahan penulisan dalam kutipan 

tersebut. Pada kata dimana, di- sebagai kata 

depan karena menunjukkan tempat. Penulisan 

yang benar harus dipisah yaitu di mana.   

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : Kutipan: 
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 Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis 

pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

113 

Jika ditilik pada alat perkakas rumah ini dan 

susunannya, nyatalah rumah ini suatu rumah yang 

tiada dipelihara benar-benar, karena sekalian 

yang ada didalamnya telah tuan kotor  dan 

tempatnya tiada teratur dengan baik. 

Analisis: 

Terdapat kesalahan penulisan dalam kutipan 

tersebut. Pada kata didalamnya, di- sebagai kata 

depan karena menunjukkan tempat. Penulisan 

yang benar harus dipisah yaitu di dalamnya.   

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis 

pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

113 

Kutipan: 

Apalagi dengan kopor itu, Ndoro mungkin nanti 

bisa dirampok. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut adalah kosakata 

dalam bahasa Jawa. Jadi, kata tersebut harus 

diganti dengan Tuan. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

Mungkin pula seseorang mendukung pendapat A 

dan perserta lain mendukung pendapat B. 

Analisis: 

Penggunaan imbuhan pada kata bergaris bawah 
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 merangkum isi 

pembicaraan dalam 

suatu diskusi atau 

seminar 

Halaman                 : 

116 

tersebut tidak tepat. penulisan yang benar kata 

turunan tersebut adalah peserta. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

merangkum isi 

pembicaraan dalam suatu 

diskusi atau seminar 

Halaman                 : 117 

Kutipan: 

Dimas: Namun, teman-teman, kita juga tidak 

perlu berlebihan dalam menyikapi 

kecenderungan novel-novel remaja 

sekarang. Toh, kita sebagai remaja, 

sudah sepatutnya dapat memilih 

kebiasaan yang baik dan tidak baik. 

Lagi pula,  kalau pun ada perilaku 

remaja yang kita anggap salah, bisa 

jadi bukan karena pengaruh novel 

yang dibacanya. 

Analisis: 

Penulisan partikel pun seperti pada kutipan 

termasuk kelompok yang lazim dianggap 

padu. Jadi, penulisan yang benar adalah 

kalaupun. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kutipan: 

Bukan kematian benar yang menusuk kalbu/ 

Keridlaanmu menerima segala tiba/ Tak kutahu 

setinggi itu atas debu/ Dan duka maha tuan 



 

 

149 

 Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan hal-hal 

yang menarik dan dapat 

diteladani dari tokoh 

Halaman                 : 

120 

bertakhta. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah tidak baku. 

Penulisan baku kata tersebut adalah keridaanmu.  

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan hal-hal 

yang menarik dan dapat 

diteladani dari tokoh 

Halaman                 : 121 

Kutipan: 

HB. Jassin 

Analisis: 

Singkatan nama orang perlu diikuti tanda titik. 

Jadi, penulisan yang benar adalah H.B. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mendeskripsikan perilaku 

manusia melalui dialog 

naskah drama 

Halaman                 : 126 

Kutipan: 

Johari: Daripada kau mencaci maki terus-

terusan, lebih baik kau bikinkan aku 

segelas kopi, biar otakku sedikit encer 

menghitung angka-angka ini. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah belum tepat. 

Seharusnya kata tersebut ditulis tidak terpisah 

yaitu mencacimaki. 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis notulen rapat 

sesuai dengan pola 

penulisannya 

Halaman                 : 

127 

Kutipan: 

Setelah rapat dibuka, Bapak Drs. Rahmat 

Hidayat, M.Pd. sebagai pembina OSIS 

memberikan arahan dan penjelasan tentang 

kegiatan OSIS yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2008/2009. 

Analisis: 

Penulisan nama sekaligus gelar seperti dalam 

kalimat tersebut merupakan penulisan yang 

mubazir. Seharusnya dipilih salah satu yaitu 

antara sebutan bapak atau gelar. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis notula rapat 

sesuai dengan pola 

penulisannya 

Halaman                 : 

130 

Kutipan: 

Selain itu, akan lebih jelas lagi apabila di dalam 

notulen dijelaskan permasalahan yang dihadapi 

beserta penyelesaiannya, tanggapan, dan nama-

nama penanggapnya, kesimpulan atau keputusan 

akhir rapat. 

Analisis: 

Penulisan kata turunan bergaris bawah tersebut 

belum tepat. Penulisan yang tepat adalah 

simpulan. 

 
 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Kutipan: 

Aku sudah semakin jarang di rumah. 
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 Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan nilai-nilai 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

136 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah tersebut tidak 

baku. Penulisan baku kata tersebut adalah makin. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan nilai-nilai 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

136 

Kutipan: 

Namun, seiring maraknya tren kawin-cerai di 

kalangan artis, banyak pihak, terutama fans-

fansku, yang menyatakan kagum dan memuji-

muji keharmonisan rumah tanggaku. 

Analisis: 

Kata bergaris bawah tersebut merupakan kosakata 

dalam bahasa Inggris. Jadi, kata tersebut lebih 

tepat jika diganti dengan penggemarku. 

 
BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan pokok-

pokok bacaan isi teks 

dengan membaca cepat 

Kutipan: 

Semakin sering kita berlatih, semakin cepat kita 

dalam membaca. 

Analisis: 

Penulisan kata-kata bergaris bawah tersebut tidak 

baku. Penulisan baku kata tersebut adalah makin. 
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 300 kata per menit 

Halaman                 : 

142 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan pokok-

pokok bacaan isi teks 

dengan membaca cepat 

300 kata per menit 

Halaman                 : 

147 

Kutipan: 

Frase adalah unsur klausa atau satuan gramatik 

yang terdiri dari dua kata atau yang lebih yang 

tidak melampaui batas fungsi. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah tersebut tidak 

baku. Penulisan baku kata tersebut adalah frasa. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan pokok-

pokok bacaan isi teks 

dengan membaca cepat 

300 kata per menit 

Halaman                 : 

147 

Kutipan: 

Frase merupakan satuan yang tidak melebihi 

batas fungsi unsur klausa, maksudnya frase itu 

selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klause 

yaitu S, P, O, PEL, atau, KET. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah tersebut tidak 

baku. Penulisan baku kata tersebut adalah klausa. 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis 

rangkuman/ringkasan isi 

buku 

Halaman                 : 150 

Kutipan: 

Mintalah masuk-masukan dari mereka 

berkaitan dengan: 

Analisis: 

Penulisan kata ulang tersebut tidak tepat. 

Penulisan yang tepat adalah masukan-masukan. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

153 

Kutipan: 

Selebihnya, Kemala yang me-nemaninya 

ngobrol. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah termasuk kosakata 

dalam bahasa percakapan. Seharusnya kata 

tersebut diganti dengan berbincang-bincang. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 
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 Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 163 

Penulisan kata bergaris bawah belum baku 

sehingga harus diganti dengan folio. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

153 

Kutipan: 

Selebihnya, Kemala yang me-nemaninya 

ngobrol. 

Analisis: 

Tanda hubung tidak digunakan untuk 

memisahkan atau memenggal suatu kata 

berimbuhan yang tidak sesuai aturan dalam 

pemenggalan kata berimbuhan. Jadi, penulisan 

yang benar adalah menemaninya. 

 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Kutipan: 

Nenek Jamilah mengatakan, dia mau shalat 

Dhuha dulu. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah tersebut tidak 

baku. Penulisan baku kata tersebut adalah salat. 
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 Halaman                 : 

154 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 163 

Kutipan: 

Carilah makna kata-kata berikut dalam kamus. 

1) transgenik 2) patogen 3) intonasi 4) 

getikulasi 5) kongkret 6) karakter 7) pantomim 

8) analitik 9) indeks 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah tersebut tidak 

baku sehingga harus diganti dengan konkret. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis karya ilmiah 

seperti hasil pengamatan 

dan penelitian 

Halaman                 : 

190 

Kutipan: 

e. Mengembangkan kerangka menjadi karya tulis 

yang utuh. Sebagai contoh, perhatikanlah karya 

tulis pada bagian latihan diatas. 

Analisis: 

Kata depan di pada kutipan tersebut berfungsi 

bukan  sebagai awalan, tetapi sebagai kata depan 

sehingga penulisannya harus dipisah yaitu  

di atas. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Kutipan: 

Jika tidak, Anda dapat menyalinnya pada kertas 
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 Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

memresentasikan hasil 

penelitian secara runtut 

dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan 

benar 

Halaman                 : 

192 

karton untuk di tempel di papan tulis. 

Analisis: 

Penulisan kata berimbuhan tersebut tidak tepat. 

Penulisan yang benar adalah ditempel. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengomentari 

tanggapan orang lain 

terhadap presentasi hasil 

penelitian 

Halaman                 : 

198 

Kutipan: 

Penelitian yang hanya dilakukan dalam satu hari, 

saya kira tidak akan menghasilkan kesimpulan 

yang menyeluruh. 

Analisis: 

Penulisan kata turunan bergaris bawah tersebut 

belum tepat. Penulisan yang tepat adalah 

simpulan. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

Dia masih belum sadar. Kalau pun sudah sadar 

juga tidak bisa ikut mengubur ibumu. 

Analisis: 

Penulisan partikel pun seperti dalam kutipan 
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 membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat  

Halaman                 : 

203 

termasuk dalam kelompok yang lazim dianggap 

padu. Jadi, penulisannya harus digabung yaitu 

kalaupun. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      :  

Kompetensi Dasar : 

Halaman                 : 

213 (ulangan semester 

2) 

Kutipan: 

Salah satu sumbangan terbesar guru besar 

Fakultas Sastra, UI ini adalah melanjutkan tradisi 

puisi lirik dan berupaya menghidupkan kembali 

sajak empat seuntai atau kwatrin yang sudah 

muncul di jaman para pujangga baru seperti Amir 

Hamzah dan Chairil Anwar. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah tersebut tidak 

baku. Penulisan baku kata tersebut adalah zaman. 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : -

Halaman                 : 

214 (ulangan semester 

2) 

Kutipan: 

Dari boks tersebut terdengar tangis yang semakin 

lama semakin keras dan memilukan pada setiap 

langkah kami. 

Analisis: 

Penulisan kata bergaris bawah tersebut tidak 

baku. Penulisan baku kata tersebut adalah makin. 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : -

Halaman                 : 

214 (ulangan semester 

2) 

Kutipan: 

e. Jalan yang ku tempuh menelusuri jalan di suatu 

pegunungan. 

Analisis: 

Kata ganti ku- ditulis serangkai dengan kata yang 

mengikutinya. Jadi, penulisan yang benar adalah 

kutempuh. 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 

218 (daftar pustaka) 

Kutipan: 

Chaniago, Nur Arifin, dkk. 2000. Kamus Sinonin 

Antonim Bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka 

Setia. 

Analisis: 

Penulisan yang benar kata-kata bergaris bawah 

tersebut adalah et al dan sinonim. 

 

Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Unsur Serapan 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

hikayat 

Halaman                 : 23 

Kutipan: 

Unsur resensi buku meliputi identitas buku, 

ikhitisar, kepengarangan, keunggulan, serta 

kelemahan buku. 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan tersebut belum tepat. 

Penulisan yang tepat adalah ikhtisar. 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan 

Halaman                 : 61 

Kutipan: 

 Novel yang dikarang oleh orang yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat metropolis akan 

berbeda dengan novel yang dihasilkan oleh 

pengarang yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat tradisonal. 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan seperti dalam kutipan 

belum tepat. Penulisan yang tepat adalah 

tradisional. 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog 

tokoh protagonis atau 

antagonis 

Halaman                 : 

101 

Kutipan: 

Ekspresikan perilaku dan dialog dari deskripsik 

tokoh-tokoh berikut. 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan tersebut belum tepat. 

Penulisan yang tepat adalah deskripsi. 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Keutipan: 

Frase merupakan satuan yang tidak melebihi 

batas fungsi unsur klausa, maksudnya frase itu 

selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klause 
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 Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan pokok-

pokok bacaan isi teks 

dengan membaca cepat 

300 kata per menit 

Halaman                 : 

147 

yaitu S, P, O, PEL, atau KET. 

Analisis: 

Istilah tersebut merupakan unsur serapan dari 

bahasa Inggris yaitu dari kata phrase yang 

berarti susunan kata-kata. Penulisan unsur 

serapan yang benar adalah frasa. 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan pokok-

pokok bacaan isi teks 

dengan membaca cepat 

300 kata per menit 

Halaman                 : 

147 

Kutipan: 

Frase merupakan satuan yang tidak melebihi 

batas fungsi unsur klausa, maksudnya frase itu 

selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klause 

yaitu S, P, O, PEL, atau KET. 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan tersebut belum tepat. 

Unsur serapan tersebut berasal dari kata clause 

(bahasa Inggris) yang berarti anak kalimat. 

Penulisan yang tepat adalah klausa. 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Kutipan: 

Tujuannya adalah agar kita tidak hanya selalu 

menggantungkan diri pada benda-benda yang 

kongkret. 

Analisis: 

Penulisan unsur serapan dalam kutipan tersebut 

belum tepat. Penulisan yang tepat adalah 

konkret. 
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 Halaman                 : 

158 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 

218 (daftar pustaka) 

Kutipan: 

Chaniago, Nur Arifin. dkk. 2000. Kamus Sinonin 

Antonim Bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka 

Setia. 

Analisis: 

Penulisan yang benar unsur serapan tersebut 

adalah sinonim. 

 

Ketepatan Penggunaan EYD Dilihat dari Pemakaian Tanda Baca 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 2 

Kutipan: 

Kegiatan 

2) Bagaimana tata cara berkhotbah yang berlaku 

dalam agama Anda? Jelaskanlah tahap-tahap 

pelaksanaannya. 

Analisis: 

Tanda baca yang digunakan dalam kalimat 

tersebut belum tepat. Seharusnya tanda baca 

yang digunakan untuk mengakhiri kalimat 

perintah adalah tanda seru (!). 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

Kutipan: 

Latihan 

1) Kata-kata di bawah ini sering menjadi 
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 mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 4 

penanda tertentu (clue) dalam suatu uraian 

khotbah atau pidato. Bagaimana cara 

menggunakan kata-kata tersebut? Buatlah 

contoh dalam kalimat. 

2) Seorang pembicara sering menggunakan 

kata-kata penanda tertentu (clue) untuk 

menandai bahwa bagian tertentu lebih 

penting daripada bagian lainnya. Bagaimana 

dengan khotbah yang pernah Anda 

dengarkan? Catatlah kata-kata penanda lain 

yang biasanya menjadi penanda penting 

dalam ceramah/pidato/khotbah. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah. Tanda baca yang 

tepat digunakan adalah tanda seru (!).  

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 4 

Kutipan: 

Kegiatan 

1) Pada saat menyimak, catatlah pokok-pokok 

isi khotbahnya. 

2) Jawablah soal-soal berikut berdasarkan 

khotbah yang telah Anda dengarkan. 

Analisis: 

Tanda baca yang tepat digunakan pada akhir 

kalimat perintah tersebut adalah tanda seru (!). 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 7 

Kutipan: 

Perhatikan catatan berikut. 

Analisis: 

Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah 

sehingga tanda baca yang tepat digunakan 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 7 

Kutipan: 

Perhatikan catatan berikut. 

Analisis: 

Tanda baca yang digunakan dalam kalimat 

perintah tersebut tidak tepat. Tanda baca yang 

tepat digunakan adalah tanda seru  (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

Tentukan kata kunci dari kalimat-kalimat di 

bawah ini. 

Analisis: 

Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. 
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 menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 7 

Tanda baca yang tepat digunakan bukan titik (.), 

melainkan tanda seru (!).  

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 7-8 

Kutipan: 

Latihan 

A. Tentukan kata kunci dari kalimat-kalimat di 

bawah ini. 

Analisis: 

Tanda titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah tersebut. Tanda 

yang tepat digunakan adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 8 

Kutipan: 

Latihan 

1) Berdasarkan pokok-pokok khotbah yang 

telah Anda tentukan sebelumnya, 

tanggapilah setiap pokok-pokok khotbah 

tersebut dengan alasan yang tepat. 

3)   Sampaikan tanggapan Anda secara lisan di 

hadapan teman-teman Anda. 

Analisis: 

Penggunaan tanda baca yang digunakan dalam 

kalimat bergaris bawah tersebut belum tepat. 
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 Tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah adalah tanda seru 

(!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan pokok-

pokok isi 

sambutan/khotbah yang 

didengar 

Halaman                 : 8 

Kutipan: 

B. 2) Jelaskanlah kepada mereka, alasan Anda 

memilih kata kunci yang Anda tentukan itu. 

C. 1) Perhatikan kembali pokok-pokok khotbah 

yang telah Anda catat sebelumnya. 

2) Jika catatan itu masih terlalu  kompleks, 

sederhanakanlah catatan itu dengan 

menentukan kata-kata kunci dari setiap 

kalimatnya. 

3) Berdasarkan kata-kata kunci dan pokok-

pokok khotbah itu, sampaikanlah kembali 

isi khotbah secara ringkas. 

Analisis: 

Beberapa kalimat seperti dikutip tersebut 

merupakan kalimat perintah sehingga tanda baca 

yang tepat digunakan adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menjelaskan secara lisan 

uraian topik tertentu dari 

Kutipan: 

Perhatikan contoh daftar isi di bawah ini.  

Analisis: 

Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah 

sehingga tanda baca yang seharusnya digunakan 

adalah tanda seru (!). 
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 hasil membaca (artikel 

atau buku) 

Halaman                 : 9 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menjelaskan secara lisan 

uraian topik tertentu dari 

hasil membaca (artikel 

atau buku) 

Halaman                 : 10 

Kutipan: 

Latihan 

1)  Tuliskanlah dalam buku tugas Anda 

tentang judul buku, nama penulis, nama dan 

kota penerbit, nomor edisi, dan 

ketebalannya.  

Analisis: 

Tanda titik (.) tidak tepat digunakan dalam 

kalimat perintah. Tanda yang tepat digunakan 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan prinsip-

prinsip penulisan resensi 

Halaman                 : 17 

Kutipan: 

Kegiatan 

1) Susunlah catatan Anda itu ke dalam sebuah 

resensi. 

Analisis: 

Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah 

sehingga lebih tepat jika menggunakan tanda 

seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Kutipan: 

1) Bacalah sebuah novel, baik itu asli Indonesia 
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 Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan 

prinsip-prinsip 

penulisan resensi 

Halaman                 : 17 

ataupun terjemahan. Catatlah identitas novel 

tersebut, kemudian catat pula bagian-bagian 

penting dan menarik dalam novel itu. Nilailah 

kelebihan dan kelemahan novel tersebut 

berdasarkan unsur-unsurnya. Susunlah catatan 

Anda itu ke dalam sebuah resensi. 

Analisis: 

Semua kalimat dalam kutipan tersebut 

merupakan kalimat perintah sehingga tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhiri kalimat 

tersebut adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan 

prinsip-prinsip 

penulisan resensi 

Halaman                 : 17 

Kutipan: 

Cerita hikayat apa yang pernah Anda baca? Hal-

hal apa saja yang menarik dari hikayat itu? 

Jelaskanlah. 

Analisis: 

Kalimat terakhir dalam kutipan tersebut 

merupakan kalimat perintah sehingga tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

Kutipan: 

Maka baginda pun bercita-cita hendak 

memindahkan ibu kota dari Brahman Indra. ke 

Cempaka Sari. 

Analisis: 

Terdapat kesalahan penggunaan tanda baca dalam 
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 unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

20 

kalimat tersebut. Seharusnya tanda titik (.) yang 

berada di antara Indra dan ke dihilangkan. 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

hikayat 

Halaman                 : 22  

Kutipan: 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 

berdasarkan cuplikan hikayat sebelumnya. 

Analisis: 

Tanda baca yang tepat digunakan dalam kalimat 

perintah tersebut adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

22 

Kutipan: 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 

berdasarkan cuplikan hikayat sebelumnya. 

1) Jelaskan tema utama hikayat tersebut. 

2) Bagaimana susunan alur dalam hikayat itu? 

Tunjukkan pula bagian yang merupakan 

puncak konfliknya. 

Analisis: 

Kalimat-kalimat bergaris bawah  dalam kutipan 

tersebut merupakan kalimat perintah sehingga 

tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhirinya adalah tanda seru (!). 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan unsur-

unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

23 

Kutipan: 

2) Jelaskanlah perbedaan khotbah, pidato, 

sambutan, dan ceramah. 

3) Jelaskanlah struktur umum sebuah khotbah. 

4) Bagaimana cara menentukan pokok-pokok isi 

khotbah ?Jelaskanlah. 

5) Bagaimana sebaiknya cara menanggapi 

khotbah yang disampaikan? Jelaskanlah. 

6) Jelaskanlah bagian-bagian yang ada dalam 

sebuah buku. 

7) Sebutkan langkah-langkah memahami isi 

sebuah buku. 

8) Jelaskan hal-hal apa saja yang sebaiknya 

dikemukakan dalam menanggapi isi sebuah 

buku. 

9) Jelaskan pengertian dan ciri-ciri hikayat. 

Jelaskan pula apa saja unsur-unsur dari sebuah 

hikayat. 

Analisis: 

Kalimat-kalimat dalam kutipan tersebut 

merupakan kalimat perintah. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 
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 Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik hikayat 

Halaman                 : 

24 

Kutipan: 

1. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. 

a. Buktikan bahwa bacaan itu merupakan sebuah 

resensi buku. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif  

Halaman                 : 29 

Kutipan: 

Latihan 

1) Termasuk jenis apakah paragraf-paragraf di 

bawah ini? Jelaskanlah dengan cara 

mengidentifikasi ciri-cirinya. 

2) Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini 

menjadi paragraf deduktif. 

3) Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini 

menjadi paragraf indukif. 

Analisis: 

Tanda baca yang tepat digunakan untuk 
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 mengakhiri kalimat-kalimat perintah tersebut 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif 

Halaman                 : 

29 

Kutipan: 

1) Termasuk jenis apakah paragraf-paragraf di 

bawah ini? Jelaskanlah dengan cara 

mengidentifikasi ciri-cirinya. 

2) Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini 

menjadi paragraf deduktif. 

3) Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini 

menjadi paragraf induktif. 

4) Tunjukkanlah paragraf deduktif dan induktif 

dalam artikel berikut ini. Kemudian, 

kemukakanlah hasilnya di depan kelas. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah. Tanda baca yang 

tepat digunakan adalah tanda seru (!). 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

Kutipan: 

Morfologi atau tata bentuk (Ing. morphology; ada 

pula yang menyebutnya morphemics) adalah 

bidang linguistik yang mempelajari susunan 

bagian-bagian kata secara gramatikal (Verhaar, 

1984: 52). 

Analisis: 

Penggunaan tanda baca dalam sumber kutipan 
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 kegiatan membaca 

intensif 

Halaman                 : 31 

tersebut belum tepat. Penulisan yang benar adalah 

(Verhaar 1984: 52). Tanda koma tidak perlu 

disisipkan dalam sumber kutipan tersebut. 

 

 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

menemukan perbedaan 

paragraf induktif dan 

deduktif melalui 

kegiatan membaca 

intensif 

Halaman                 : 31 

Kutipan: 

1) Tentukanlah sebuah surat kabar atau majalah 

yang terbit pada hari ini. 

2)  Berdasarkan artikel-artikel yang ada di 

dalamnya, carilah masing-masing 10 paragraf 

berpola induktif dan deduktif. 

Analisis: 

Penggunaan tanda baca dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Tanda baca yang tepat digunakan 

untuk mengakhiri kalimat tersebut adalah  tanda 

seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis proposal untuk 

berbagai keperluan 

Halaman                 : 

34 

Kutipan: 

5) Menurut Anda, apakah pembiayaannya itu 

sudah memadai? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 35 

Kutipan: 

Naskah drama apa yang pernah Anda baca? Apa 

judul naskah drama tersebut? Jelaskanlah isi 

drama itu beserta daya tariknya. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menyampaikan dialog 

disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

drama 

Halaman                 : 36 

Kutipan: 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan 

membuktikan kutipan-kutipan teks dramanya. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : Kutipan: 
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 Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi 

peristiwa, pelaku dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 42 

Kapan Anda terakhir kali menonton pementasan 

drama? Bagaimana persamaan dan perbedaan 

pementasan drama di atas panggung dengan film 

atau sinetron di televisi/ bioskop? Jelaskan. 

Analisis: 

Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. 

Jadi, tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi 

peristiwa, pelaku dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 44 

Kutipan: 

1) Apa keterkaitan/ hubungan drama dengan isi 

cerita drama itu? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhiri kalimat 

perintah adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

Tes Kognitif 

1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan 

paragraf induktif dan deduktif.  

2) Jelaskan komponen apa saja yang ada dalam 
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 mengidentifikasi 

peristiwa, pelaku, dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 44 

sebuah proposal. 

3) Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam 

sebuah pementasan drama. 

4) Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah 

eksposisi, komplikasi dan resolusi 

(denouement) dalam alur sebuah drama. 

5) Sebutkan klasifikasi penokohan dalam 

drama. 

6) Jelaskan bagian-bagian perlengkapan 

pementasan drama. 

Analisis: 

Tanda seru (!) lebih tepat digunakan dalam 

kalimat-kalimat perintah tersebut.  

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi 

peristiwa, pelaku dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 46 

Kutipan: 

2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf 

induktif dan deduktif. Bagaimana ciri-ciri 

setiap paragraf tersebut? 

3) Jelaskan komponen apa saja yang ada dalam 

sebuah proposal. 

4) Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam 

sebuah pementasan drama. 

5) Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah 

eksposisi, komplikasi, dan resolusi 

(denouement) dalam alur sebuah drama. 

6) Sebutkan klasifikasi penokohan dalam drama. 

7) Jelaskan bagian-bagian perlengkapan 

pementasan drama. 

Analisis: 
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 Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat-kalimat tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

mengidentifikasi 

peristiwa, pelaku dan 

perwatakannya, dialog, 

dan konflik pada 

pementasan drama 

Halaman                 : 47 

Kutipan: 

Jawablah soal-soal berikut ini dengan benar. 

Analisis: 

Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. 

Jadi, tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah adalah tanda seru 

(!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : - 

Halaman                 : 49 

(pelajaran 3) 

Kutipan: 

Ayo, praktikan sekarang kepada salah seorang 

teman Anda. 

Analisis: 

Penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut 

belum tepat. Tanda baca yang tepat untuk 

mengakhiri kalimat tersebut adalah tanda seru (!). 
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 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengaplikasikan prinsip-

prinsip penulisan resensi 

Halaman                 : 72 

Kutipan: 

Tes Kognitif 

1) Sebutkan aspek-aspek yang harus 

diperhatikan dalam mencatat pokok-pokok 

wawancara. 

2) Jelaskan langkah-langkah apa saja yang 

sebaiknya dilakukan ketika Anda akan 

merangkum isi wawancara. 

3) Dalam menanggapi rangkuman wawancara, 

hal-hal apa saja yang sebaiknya menjadi 

fokus perhatian? Jelaskan. 

4) Jelaskan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

yang ada dalam sebuah novel. 

5) Jelaskan unsur-unsur yang harus ada dalam 

sebuah resensi.  

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat-kalimat tersebut. Tanda 

yang tepat digunakan adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mengaplikasikan 

prinsip-prinsip 

penulisan resensi 

Kutipan: 

e. Samakah resensi film dengan komentar 

terhadap pementasan drama? Jelaskan jawaban 

Anda dengan tepat. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 
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 Halaman                 : 74 tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis surat dagang 

dan surat kuasa 

Halaman                 : 81 

Kutipan: 

Apa yang Anda ketahui tentang surat niaga 

(dagang)? Apa gunanya surat dagang? Hal-hal 

apa saja yang dikemukakan dalam surat dagang? 

Jelaskan. 

Analisis: 

Kalimat bergaris bawah tersebut adalah kalimat 

perintah. Tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis surat dagang 

dan surat kuasa 

Halaman                 : 83  

Kutipan: 

1. nama       : Endang Kurnia 

alamat     : Jalan Letnan Harun No. 12, Solok. 

pekerjaan : wartawan 

selaku pihak kesatu, selanjutnya disebut 

PENJUAL, dan  

2. nama       : Eriyanti 

alamat     : Jalan Pesanggrahan No. 343, Solo. 

pekerjaan : guru 

Analisis: 

Tanda titik (.) tidak tepat dipakai untuk  

mengakhiri rincian tersebut. Seharusnya tanda 

titik yang  disertakan untuk mengakhiri rincian 

tersebut dihilangkan.  

 



 

 

179 

 BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis surat dagang 

dan surat kuasa 

Halaman                 : 85  

Kutipan: 

3)  Menurut Anda, apakah hak dan kewajiban itu 

sudah adil? Jelaskan alasan-alasannya. 

Analisis: 

Tanda titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat bergaris bawah tersebut. 

Tanda yang tepat digunakan adalah tanda seru 

(!). 

 

 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

melengkapi karya tulis 

dengan daftar pustaka 

dan catatan kaki 

Halaman                 : 

89 

Kutipan: 

Apabila suatu buku dikutip berkali-kali maka 

penulisan catatan kaki yang kedua dan seterusnya 

dapat menggunakan singkatan. Ketentuannya 

adalah sebagai berikut: 

Analisis: 

Bagian kutipan yang bergaris bawah tersebut 

merupakan kalimat berita. Tanda baca yang tepat 

digunakan untuk mengakhirinya adalah tanda titik 

(.). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kutipan: 

2) Menurut anda, apakah cara penulisan daftar 

pustaka itu sudah benar? Jelaskan. 

Analisis: 
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 Kompetensi Dasar : 

melengkapi karya tulis 

dengan daftar pustaka 

dan catatan kaki 

Halaman                 : 

92  

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

melengkapi karya tulis 

dengan daftar pustaka 

dan catatan kaki 

Halaman                 : 

93 

Kutipan: 

1) Susunlah sebuah karya tulis dengan tema 

tentang permasalahan yang sering dihadap 

pelajar di era globalisasi ini. 

2) Kumpulkan data dari berbagai sumber, seperti 

buku-buku, surat kabar, majalah, ataupun 

internet. Jika memungkinkan, lakukan pula 

pengamatan lapangan melalui observasi, 

wawancara, ataupun penyebaran angket. 

3) Buatlah terlebih dahulu kerangkanya ang 

meliputi pendahuluan, pembahasan, dan 

kesimpulannya. Kemudian, kembangkanlah 

kerangka itu menjadi sebuah karya tulis yang 

lengkap dan jelas. 

4) Lengkapi dengan catatan kaki dan daftar 

pustaka yang tepat dan sesuai. 

5) Lakukanlah silang baca dengan teman Anda 

untuk saling memberi koreksi atas isi, 

sistematika penyusunan, dan penggunaan 

bahasa karya tulis yang telah Anda buat.  

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 
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 mengakhiri kalimat-kalimat tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

melengkapi karya tulis 

dengan daftar pustaka 

dan catatan kaki 

Halaman                 : 93 

Kutipan: 

Karya tulis atau karya ilmiah adalah karangan 

yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

Analisis: 

Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat  

bergaris bawah tersebut adalah tanda titik (.). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog 

tokoh protagonis atau 

antagonis 

Halaman                 : 94 

Kutipan: 

Jelaskanlah bagaimana karakter tokoh Ayah dan 

Ibu? 

Analisis: 

Tanda baca tanya (?) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : Kutipan: 
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 Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog 

tokoh protagonis atau 

antagonis 

Halaman                 : 94 

Tunjukkanlah konflik utama dalam teks drama 

itu. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan 

perilaku dan dialog 

tokoh protagonis atau 

antagonis 

Halaman                 : 

101 

Kutipan: 

Ekspresikan perilaku dan dialog dari deskripsik 

tokoh-tokoh berikut. 

Analisis: 

Penggunaan tanda baca dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Tanda baca yang tepat digunakan 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. 

Analisis: 

Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri 

kalimat perintah tersebut belum tepat. Tanda baca 
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 pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

106 

yang tepat digunakan  adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis 

pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

106 

Kutipan: 

2) Jelaskan pengertian surat niaga (dagang) dan  

surat kuasa beserta ciri-cirinya.  

3) Jelaskan langkah-langkah menyusun surat 

perjanjian jual beli dan surat kuasa. 

5) Jelaskan istilah ibid, op.cit, loc.cit dalam karya 

tulis. 

6) Jelaskan aturan dalam menulis catatan kaki dan 

daftar pustaka. 

7) Jelaskan ciri-ciri sebuah karya tulis. 

10) Jelaskan tiga tujuan seseorang menonton 

drama. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kutipan: 

4) Jelaskan apa yang disebut dengan catatan kaki 

dan daftar pustaka beserta kegunaannya? 

8) Jelaskan petunjuk apa saja yang dapat 
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 Kompetensi Dasar : 

menganalisis 

pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

106 

menjelaskan watak tokoh dalam drama? 

Analisis: 

Tanda baca tanya (?) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis 

pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

107 

Kutipan: 

Kerjakanlah sesuai perintah. 

1. Susunlah daftar pustaka berikut menjadi 

sebuah daftar pustaka yang tepat. 

2. Bacakanlah bacaan “Dari Pementasan Drama 

Religius Sitti Masyitoh” di atas seolah-olah 

Anda seorang penyiar televisi atau pembawa 

acara suatu infotainment. Perhatikanlah lafal, 

intonasi, kejelasan ucapan, tatapan mata, dan 

sikap tubuh dalam menyampaikannya. 

3. Buatlah sebuah surat niaga dan surat kuasa. 

Keterangan nama dan alamat dalam surat 

tersebut silakan Anda tentukan sendiri. 

4. Ekspresikanlah dialog dan gerak-gerik tokoh 

terkenal (artis, tokoh negara, dan sebagainya) 

yang menurut Anda memiliki karakter khas. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat-kalimat tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhiri kalimat 

perintah adalah tanda seru (!). 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis 

pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

109 

Kutipan: 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

Analisis: 

Terdapat kesalahan penggunaan tanda baca dalam 

kalimat tersebut.  Tanda baca yang tepat 

digunakan untuk mengakhirinya adalah tanda 

seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menganalisis 

pementasan drama 

berdasarkan teknik 

pementasan 

Halaman                 : 

113 

Kutipan: 

Jika ditilik pada alat perkakas rumah ini dan 

susunannya, nyatalah rumah ini suatu rumah yang 

tiada dipelihara benar-benar, karena sekalian 

yang ada didalamnya telah tuan kotor  dan 

tempatnya tiada teratur dengan baik. 

Analisis: 

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan 

anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat 

itu mengiringi induk kalimatnya. Jadi, tanda 

koma (,) harus dihilangkan.  

 

BUKU ANALISIS 
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 Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

merangkum isi 

pembicaraan dalam suatu 

diskusi atau seminar 

Halaman                 : 

116 

Kutipan: 

Kita perlu mencatat pendapat-pendapat itu 

dengan sajian seperti berikut:  

Analisis: 

Tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut adalah tanda titik 

(.). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan hal-hal 

yang menarik dan dapat 

diteladani dari tokoh 

Halaman                 : 

118  

Kutipan: 

Bacalah ringkasan biografi berikut dengan 

saksama. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

mengungkapkan hal-hal 

Kutipan: 

Jawablah dengan berdiskusi bersama teman-

teman Anda. 

2) Dari karakter kedua sastrawan yang dibahas 

dalam artikel (Sapardi Djoko Damono dan 

Chairil Anwar), manakah yang paling Anda 
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 yang menarik dan dapat 

diteladani dari tokoh 

Halaman                 : 

121 

kagumi? Jelaskan dengan disertai alasan. 

3) Sapardi Djoko Damono bercita-cita menjadi 

dosen. Cita-citanya itu akhirnya terwujud. Ia 

pun begitu mencintai dan bangga dengan 

pekerjaannya itu. Apakah Anda punya cita-cita 

yang sama dengan sastrawan tersebut? 

Jelaskan alasan Anda memilih cita-cita itu. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat-kalimat bergaris bawah 

tersebut. Tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah adalah tanda seru 

(!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mendeskripsikan 

perilaku manusia 

melalui dialog naskah 

drama 

Halaman                 : 

122 

Kutipan: 

Apa judul drama yang pernah Anda baca? 

Bagaimana isi drama itu? Siapa tokoh antagonis 

dan protagonisnya? Apa yang menarik dari watak 

tokoh-tokohnya? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Kutipan: 

Cuplikan berikut menggambarkan keadaan tokoh 
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 Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

mendeskripsikan 

perilaku manusia 

melalui dialog naskah 

drama 

Halaman                 : 

123 

Maskun: 

Analisis: 

Kutipan tersebut merupakan kalimat berita. 

Tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhirinya adalah tanda titik (.). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis notula rapat 

sesuai dengan pola 

penulisannya 

Halaman                 : 

126 

Kutipan: 

Rapat apa sajakah yang pernah Anda ikuti? 

Apakah ada notulen dalam rapat tersebut? 

Bagaimana jalannya rapat itu? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis notulen rapat 

sesuai dengan pola 

Kutipan: 

Diskusikan bersama teman-teman Anda. 

Analisis: 

Tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut adalah tanda seru 

(!). 
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 penulisannya 

Halaman                 : 

131 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis notulen rapat 

sesuai dengan pola 

penulisannya 

Halaman                 : 

131 

Kutipan: 

Jelaskan bagaimana isi ceritanya. 

Analisis: 

Penggunaan tanda baca yang benar dalam 

kalimat adalah Jelaskan bagaimana isi ceritanya! 

 

 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

mendengarkan 

Kompetensi Dasar : 

menemukan nilai-nilai 

dalam cerpen yang 

dibacakan 

Halaman                 : 

138 

Kutipan: 

Kerjakanlah soal-soal berikut. 

1. Bacalah notulen rapat berikut dengan saksama. 

Jelaskan isi rapat yang dibahas dalam notulen 

tersebut. 

2. Jelaskan nilai budaya yang terkandung dalam 

cuplikan cerpen tersebut. 

3. Jelaskan keteladanan yang dapat dicontoh dari 

cuplikan biografi tersebut. 

4. Jelaskan konflik yang tergambar dalam 
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 penggalan drama tersebut. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menulis 

rangkuman/ringkasan isi 

buku 

Halaman                 : 

148 

Kutipan: 

Buku apa yang telah Anda baca pada pekan ini? 

Apa isi buku itu? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhiri kalimat 

perintah adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 

Kutipan: 

Ekspresikanlah tokoh-tokoh berikut ini dengan 

benar. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 
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 161 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 

163 

Kutipan: 

Kerjakanlah sesuai perintah. 

Tunjukkanlah gagasan utama dari paragraf 

tersebut. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 163 

Kutipan: 

1) Bagaimana teknik membaca cepat dilakukan? 

Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda titik (.) tidak digunakan untuk mengakhiri 

kalimat perintah. Tanda yang tepat digunakan 

adalah tanda seru (!).  

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

Kutipan: 

Carilah makna kata-kata berikut dalam kamus. 

Analisis: 
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 berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 163 

Tanda yang tepat digunakan untuk mengakhiri 

kalimat tersebut adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengekspresikan dialog 

para tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 

164 

Kutipan: 

Jelaskanlah amanat penggalan cerpen di atas. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membedakan fakta dan 

opini pada editorial 

dengan membaca 

intensif 

Halaman                 : 

Kutipan: 

1) Tentukanlah manakah yang merupakan fakta 

dan mana pula yang merupakan pendapat. 

Berikan tanda centang. 

2) Bagaimana sistematika penyusunan cuplikan-

cuplikan tajuk rencana di bawah ini: dari 

pendapat ke fakta ataukah dari fakta ke 

pendapat? Berikanlah alasan. 

3) Baca kembali contoh tajuk rencana 

“Perubahan Mental untuk keberhasilan 
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 169 Pendidikan”. Pilihlah 1-2 buah pendapat 

dalam tajuk tersebut. Kemukakanlah 

tanggapan Anda sendiri berkenaan dengan 

pendapat itu: setujukah atau tidak? 

Kemukakan alasan-alasan Anda. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membedakan fakta dan 

opini pada editorial 

dengan membaca 

intensif  

Halaman                 : 

170 

Kutipan: 

Tunjukkanlah dengan mengidentifikasi pokok-

pokok pikiran yang ada dalam setiap paragrafnya 

itu. 

Analisis: 

Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kutipan: 

Pilihlah jawaban yang paling tepat. 

Analisis: 

Tanda baca yang tepat digunakan untuk 
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 Kompetensi Dasar : 

membedakan fakta dan 

opini pada editorial 

dengan membaca 

intensif  

Halaman                 : 

173 

mengakhiri kalimat perintah adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membedakan fakta dan 

opini pada editorial 

dengan membaca 

intensif  

Halaman                 : 

175 

Kutipan: 

1) Mintalah seorang teman Anda untuk 

membacakan tanggapan-tanggapan berikut ini. 

Apakah tanggapan-tanggapan itu berupa kritik 

ataukah dukungan? Adakah alasan di dalam 

tanggapan-tanggapan tersebut? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membedakan fakta dan 

opini pada editorial 

dengan membaca 

Kutipan: 

2) Lakukanlah diskusi untuk memecahkan 

permasalahan itu. Tunjuklah moderator, 

panelis, dan notulennya.  

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 
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 intensif  

Halaman                 : 

175 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menggunakan gerak-

gerik, mimik, dan 

intonasi, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 

176 

Kutipan: 

Apa judul teks drama yang pernah Anda baca? 

Siapa saja tokoh utama dalam drama itu? Apa 

data tarik dari setiap watak tokohnya? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

menggunakan gerak-

gerik, mimik, dan 

intonasi, sesuai dengan 

watak tokoh dalam 

pementasan drama 

Halaman                 : 

Kutipan: 

Selalu merusakkan diri tidak pernah 

membangunkan apalagi, memperbaiki. 

Analisis: 

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan 

anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat 

itu mengiringi induk kalimatnya. Jadi, tanda 

koma (,) harus dihilangkan. 
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BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menarasikan 

pengalaman manusia ke 

dalam bentuk adegan 

dan latar pada naskah 

drama 

Halaman                 : 

181 

Kutipan: 

Kejadian apa yang anda alami pada pekan ini? 

Ceritakanlah daya tarik dari kejadian itu. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menarasikan 

pengalaman manusia ke 

dalam bentuk adegan 

dan latar pada naskah 

drama 

Halaman                 : 

184 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. Kemudian 

kumpulkan hasilnya kepada guru Anda untuk 

dinilai. 

1) Jelaskan mengenai perbedaan antara fakta dan 

opini/pendapat. 

2) Jelaskan hal-hal apa saja yang harus 

diperhatikan ketika kita akan memberikan 

tanggapan pada saat berdiskusi. 

3) Jelaskan latihan-latihan yang dapat dilakukan 

untuk mengasah gerak treatikal dan 

improvisasi pada saat bermain drama. 
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 4) Jelaskan bagaimana cara menarasikan 

pengalaman ke dalam bentuk dialog drama. 

5) Jelaskan hal-hal apa saja yang harus 

diperhatikan pada saat menulis teks dialog 

drama. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat-kalimat tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhiri kalimat 

perintah adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menarasikan 

pengalaman manusia ke 

dalam bentuk adegan 

dan latar pada naskah 

drama 

Halaman                 : 

184 

Kutipan: 

Kerjakanlah sesuai perintah. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

Kutipan: 

1) Apa masalah yang diungkapkan dalam tajuk 

rencana di atas. 
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 menulis 

Kompetensi Dasar : 

menarasikan 

pengalaman manusia ke 

dalam bentuk adegan 

dan latar pada naskah 

drama 

Halaman                 : 

184 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tanya tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda tanya (?). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

menarasikan 

pengalaman manusia ke 

dalam bentuk adegan 

dan latar pada naskah 

drama 

Halaman                 : 

185 

Kutipan: 

a. Menggambarkan adegan apakah cuplikan 

drama tersebut? Jelaskan. 

b. Perankanlah kutipan drama tersebut dengan 

gerak-gerik, mimik, dan intonasi yang sesuai. 

Analisis: 

Kalimat-kalimat yang bergaris bawah adalah 

kalimat perintah. Tanda baca yang tepat 

digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

menulis 

Kompetensi Dasar : 

Kutipan: 

Manfaat apa yang Anda dapat dari hasil 

penelitian itu? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda yang digunakan untuk mengakhiri kalimat 
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 menulis karya ilmiah 

seperti hasil pengamatan 

dan penelitian 

Halaman                 : 187 

tersebut belum tepat. Tanda yang tepat 

digunakan adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengomentari 

tanggapan orang lain 

terhadap presentasi hasil 

penelitian 

Halaman                 : 

195 

Kutipan: 

Hal-hal apa saja yang pernah Anda presentasikan 

kepada orang lain/ bagaimana tanggapan orang 

lain atas presentasi yang Anda lakukan? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

berbicara 

Kompetensi Dasar : 

mengomentari 

tanggapan orang lain 

terhadap presentasi 

hasil penelitian 

Halaman                 : 

198-199 

Kutipan: 

Perhatikanlah cuplikan laporan penelitian berikut. 

Kemudian, secara berdiskusi, jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1) Masalah apa yang menjadi objek dalam 

penelitian tersebut? 

2) Tunjukkanlah bagian dari cuplikan penelitian 

yang menurut Anda penting.  

3) Apa manfaat yang dapat Anda peroleh dari 

penelitian tersebut? 

4) Kemukakanlah sebuah tanggapan, baik yang 
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 berupa kritik ataupun dukungan, berkaitan 

dengan masalah yang diangkat dalam 

penelitian tersebut. 

5) Kemukakan pula hasil pengamatan selintas 

Anda sendiri berkaitan dengan masalah yang 

diangkat dalam penelitian tersebut. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

indonesia/terjemahan 

dengan hikayat 

Halaman                 : 200 

Kutipan: 

 (3) Bagaimana tahap-tahap kejadian dalam 

cerita itu? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda yang tepat untuk mengakhiri kalimat 

perintah adalah tanda seru (!). 

 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Kutipan: 

Novel apa yang sudah Anda baca pada pekan 
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 Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat 

Halaman                 : 

200 

ini? Apa yang menarik dari novel tersebut? 

Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat 

Halaman                 : 

200 

Kutipan: 

1) Bacalah cuplikan novel berikut. Kemudian, 

jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

(3) Bagaimana tahap-tahap kejadian dalam cerita 

itu? Jelaskan. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kutipan: 

2) Secara berdiskusi, tunjukkanlah unsur 

intrinsik dan ekstrinsik dalam cuplikan novel 

di atas. Setelah itu, presentasikanlah pendapat 
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 Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat 

Halaman                 : 

201 

kelompok Anda di depan siswa lainnya untuk 

mereka tanggapi. Kerjakanlah dalam format 

berikut ini. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat tersebut. Tanda baca yang 

tepat digunakan untuk mengakhirinya adalah 

tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat  

Halaman                 : 

205 

Kutipan: 

1) Berikut ini terdapat ringkasan Hikayat 

Patani. Hikayat ini memiliki enam versi. 

Salah satu versi hikayat ini disalin oleh 

Munsyi Abdullah dan sudah ada sejak tahun 

1839. Bacalah hikayat ini dengan cermat, 

kemudian catatlah bagian-bagian 

menariknya. 

2) Dalam hikayat tersebut, banyak dijumpai 

kata-kata yang tidak lagi digunakan pada 

zaman sekarang. Catatlah kata-kata itu, 

kemudian carilah maknanya dalam kamus. 

3) Identifikasi pula unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat tersebut. Diskusikanlah 

dengan 4-6 teman Anda. Kemudian, 

sampaikanlah hasilnya kepada kelompok lain 

agar dikomentari. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah tersebut. Tanda 
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 baca yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat  

Halaman                 : 

208 

Kutipan: 

Dari sudut tema pun memiliki perbedaan:, 

hikayat berkisah pada soal kepahlawanan, 

kesaktian, persoalan-persoalan kenegaraan, 

sedangkan novel biasanya tidak jauh dari 

kehidupan sehari-hari. 

Analisis: 

Penggunaan tanda koma dalam kalimat tersebut 

belum tepat. Seharusnya, tanda koma seperti 

pada bagian yang bergaris bawah dihilangkan. 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      :  

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat  

Halaman                 : 

208 

Kutipan: 

1) Manakah yang merupakan karakteristik 

novel dan mana pula yang merupakan 

karakteristik hikayat? Diskusikanlah 

bersama teman Anda. 

2) Secara berdiskusi, buktikanlah secara lebih 

jelas lagi persamaan dan perbedaan novel 

dan hikayat berdasarkan cuplikan novel dan 

ringkasan hikayat yang Anda baca. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 



 

 

204 

 mengakhiri kalimat bergaris bawah tersebut. 

Tanda baca yang tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah  adalah tanda seru 

(!). 

 
 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat  

Halaman                 : 

209 

Kutipan: 

Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kertas HVS/polio. Kemudian 

kumpulkan hasilnya kepada guru Anda untuk 

dinilai. 

1) Jelaskan mengenai syarat-syarat sebuah 

laporan yang baik. 

2) Jelaskan pula mengenai struktur penyajian 

sebuah laporan penelitian yang baik. 

3) Jelaskan mengenai hal-hal yang harus 

diperhatikan pada saat kita akan 

mempresentasikan laporan penelitian. 

4) Jelaskan perbedaan antara unsur-unsur yang 

terdapat dalam hikayat dan novel. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat-kalimat tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 
 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : Kutipan: 
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 Erlangga 

Aspek                      : 

membaca 

Kompetensi Dasar : 

membandingkan unsur 

intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

dengan hikayat  

Halaman                 : 

210 

Kerjakanlah soal-soal berikut dengan tepat. 

2) Jelaskan latar yang ada dalam cuplikan novel 

tersebut. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah tersebut. Tanda 

baca yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : -

Halaman                 : 

212 (ulangan semester 

2) 

Kutipan: 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

Analisis: 

Tanda baca titik (.) tidak tepat digunakan untuk 

mengakhiri kalimat perintah tersebut. Tanda baca 

yang tepat digunakan untuk mengakhirinya 

adalah tanda seru (!). 

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : -

Halaman                 : 

214 (ulangan semester 

2) 

Kutipan: 

Awalnya masih segar dalam ingatanku -pada 

suatu pagi yang berkabut di bulan Februari, aku 

berjalan menelusuri tanah berlumpur yang sangat 

licin yang merupakan jalan utama antara desa 

Rwanda yang terdekat dan kemah penelitian 

gorilaku, di ketinggian 3.000 meter di Gunung 

Visoke. 
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 Analisis: 

Penggunaan tanda hubung seperti pada bagian 

yang bergaris bawah belum tepat. Seharusnya 

tanda hubung tersebut dihilangkan.  

 

BUKU ANALISIS 

Terbitan                  : 

Erlangga 

Aspek                      : - 

Kompetensi Dasar : -

Halaman                 : 

218 (daftar pustaka) 

Kutipan: 

Keraf, Gorys 1979. Komposisi. Ende: Nusa Indah. 

Analisis: 

Penulisan daftar pustaka tersebut belum tepat. 

Seharusnya antara nama pengarang dan tahun 

penerbitan diberi tanda titik (.). Penulisan yang 

benar adalah Keraf, Gorys. 1979. Komposisi. 

Ende: Nusa Indah. 
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