
BAB I

1.1 Latar Belakang
PENDAHULUAN

Bahasa adalah alat yang digunakan  manusia untuk  berkomunikasi  dan

media utama dalam berkomunikasi sehingga kebutuhan terhadap pemahaman

bahasa sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari,

bahasa memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia, mulai

dari berdagang di pasar, menjual barang dengan berteriak atau mempromosikan

sesuatu atau dengan tulisan. Pasti dalam kegiatan semua itu tidak akan terlepas

dari bahasa. Dengan bahasa, seseorang mampu menyampaikan maksud dan tujuan

sehingga informasi dan pesan dapat tersampaikan kepada orang lain atau

masyarakat dengan baik. Informasi dan pesan yang disampaikan juga harus

dibahasakan secara penuh agar maknanya dapat dipahami oleh penerima dengan

mudah, karena kesulitan memahami informasi dari pesan dapat mengakibatkan

perbedaan interpretasi dan pemahaman.

Aktivitas masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar tanpa komunikasi.

Komunikasi dalam hal ini dengan mempergunakan bahasa. Mereka yang terlibat

dalam jaringan komunikasi ini memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu.

Misalnya, harus menguasai sejumlah besar kosa kata (perbendaharaan kata), serta

mampu pula menggerakkan kekayaan itu menjadi jaringan-jaringan kalimat yang

jelas dan efektif, sesuai dengan kaidah-kaidah sintaksis yang berlaku, untuk

menyampaikan rangkaian pikiran dan perasaannya kepada anggota-anggota

masyarakat  lainnya. Di eraglobalisasi  dan kemajuan  teknologi  memungkinkan

banyaknya informasi serta bahasa yang masuk ke Indonesia dan diketahui serta
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dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Hal itu memungkinkan berbaurnya bahasa

asing, bahasa daerah ke dalam penggunaan bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam menyampaikan informasi sangat

dipengaruhi oleh pemilihan kata. Tidak jarang ditemui papan iklan, spanduk,

baliho, dan papan instansi pemerintah yang mengabaikan penggunaan bahasa

Indonesia yang baik dan benar. Baik dari segi pemilihan kata, penulisan yang

tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)

atau kesalahan berbahasa.

Kesalahan berbahasa menurut Setyawati (dalam Cahyo 2017:118) adalah

penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari

faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang  dari norma

kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia.

Iklan merupakan alat komunikasi yang memiliki kekuatan sangat penting

sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan,

serta gagasan, atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang

persuasif (Widyatama 2011). Dalam hal ini iklan bertujuan agar menarik perhatian

atau membujuk supaya orang tertarik untuk membeli barangnya. Oleh karena itu,

bahasa iklan pun dibuat semenarik mungkin supaya dapat memikat konsumennya.

Melihat masalah-masalah yang terdapat pada iklan-iklan dan baliho yang

bertebaran di area publik yang menawarkan sesuatu, menjual, memberitakan

sebuah kegiatan melalui spanduk yang banyak terdapat kesalahan berbahasa di

dalamnya. Peneliti ingin meneliti hal itu, karena iklan merupakan media yang

mencakup semua kalangan, bukan hanya para akademisi, melainkan masyarakat

luas yang melihat iklan-iklan, spanduk, baliho, yang banyak  di ruang publik.
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Maka dari itu, satu kesalahan yang ada pada iklan akan menjadi kebiasaan dan

dianggap biasa oleh masyarakat yang membacanya.

Contoh :

Penulisan yang salah : DI JUAL

Penulisan yang benar : DIJUAL

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

mengikutinya. Biasanya, di sebagai kata depan merupakan penentu tempat.

Kecuali penulisan di sebagai awalan harus ditulis serangkai dengan kata yang

mengikutinya. Misalnya  : dibaca, dijual, diambil, dll. Karena kata “DIJUAL”

termasuk pada kata kerja, bukan kata yang menunjukkan tempat. Maka penulisan

yang benar adalah kata di ditulis serangkai dengan kata “JUAL” menjadi

“DIJUAL”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian

dengan judul “Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam Penulisan Iklan Usaha Pada

Media Cetak Berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk

menganalisis kesalahan berbahasa dalam penulisan iklan di kota Medan. Peneliti

tertarik meneliti penelitian ini karena menurut peneliti penulisan iklan di Kota

Medan masih ditemukan banyak kesalahan, baik dari segi penulisan yaitu:

1) Ejaan

2) Tanda baca

3) Pilihan kata dan Kalimat Efektif
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah

yang telah dijelaskan. Dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kesalahan dalam penulisan iklan usaha pada media cetak

berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)?

2. Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan unsur asing dalam penulisan iklan

pada media cetak berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)?

1.4 Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak

dicapai dan diselesaikan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kesalahan penulisan iklan usaha pada

media cetak berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).

2. Untuk mengetahui bentuk kesalahan penggunaan unsur bahasa asing dalam

penulisan iklan pada media cetak berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)

1.5 Manfaat

Berdasarkan uraian tujuan di atas, adapun manfaat dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat

pada bidang pembelajaran bahasa Indonesia, antara lain:
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a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah

wawasan   dan   pengetahuan   bagi   peneliti   untuk   mengetahui kesalahan

berbahasa pada iklan.

b. Bagi khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

mengenai kesalahan berbahasa pada iklan sehingga masyarakat lebih

memperhatikan ejaan, diksi, dan tanda baca dalam membuat iklan.

c. Bagi peneliti yang lainnya, penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi

dalam melakukan penelitian lain dengan pembahasan sejenis.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi penulis, salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi masyarakat, lebih memahami bahasa-bahasa yang digunakan dalam

iklan.

c. Bagi siswa, memberikan kemudahan dalam pembelajaran menulis iklan yang

baik dan benar.

d. Bagi guru, memberikan pandangan baru mengenai kesalahan-kesalahn

penulisan iklan. Sehingga, guru mampu memberikan bagaimana cara menulis

iklan yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan bagian yang akan membahas tentang

penyelesaian masalah yang akan dicari jalan keluarnya melalui pembahasan-

pembahasan yang akan dibuat secara teoritis. Yang dimaksud dengan teoritis yaitu

hal yang berhubungan dengan cara yang dibuat dalam menyelesaikan masalah.

Deskripsi teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk

memberi jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.

2.1.1    Teori Kesalahan Berbahasa

Menurut Nanik (dalam Sari 2018:56), “Kesalahan berbahasa adalah

penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari

faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang  dari norma

kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia”.

Analisis kesalahan merupakan prosedur kerja dalam menelaah kesalahan

berbahasa yang meliputi mengenali data kesalahan, mengelompokkan jenis-jenis

kesalahan, selanjutnya menjelaskan serta menemukan pola kesalahan berdasarkan

sumber-sumber tersebut Istawatiningsih (dalam Hestyana 2018:83 ).

Kesalahan berbahasa menurut Setyawati (dalam Hasnuddin 2017:118)

adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang

dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma

kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia.
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Kemudian, Corder (dalam Hestyana 2018:83) membedakan pengertian

antara kesalahan (error) dengan kekeliruan (mistakes). Kesalahan mengacu pada

pemahaman (kompetensi), sedangkan kekeliruan mengacu pada penampilan

(performansi).

Selanjutnya, Tarigan (dalam Hestyana 2018:83) “mengatakan kesalahan

berbahasa berdasarkan, yaitu: tataran linguistik, kesalahan berbahasa di bidang

fonologi, kegiatan berbahasa atau keterampilan berbahasa, kesalahan dalam

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, sarana atau jenis bahasa yang

digunakan, berwujud kesalahan berbahasa  secara lisan dan secara  tertulis,

penyebab kesalahan, seperti kesalahan berbahasa karena pengajaran dan

interferensi dan frekuensi, seperti kesalahan berbahasa yang paling sering, sedang,

kurang, dan jarang.”

Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata yang artinya bernuansa

dengan kesalahan, yaitu; penyimpangan, pelanggaran, dan kekhilafan. Keempat

kata itu dapat dideskripsikan artinya sebagai berikut.

1) Kata “salah” diantonimkan dengan “betul”, artinya apa yang dilakukan tidak

betul, tidak menurut norma, tidak menurut aturan yang  ditentukan. Hal

tersebut mungkin disebabkan oleh pemakai bahasa yang belum tahu atau tidak

tahu terdapat norma, kemungkinan yang lain adalah kekhilafan. Jika kesalahan

ini dikaitkan dengan penggunaan kata, ia tidak tahu kata yang tepat dipakai.

2) ‘Penyimpangan’ dapat diartikan menyimpang   dari norma yang telah

ditetapkan. Pemakai bahasa menyimpang karena tidak mau, enggan, malas

mengikuti norma yang ada. Sebenarnya, pemakai bahasa tersebut tahu norma

yang benar, tetapi dia memakai norma lain yang dianggap lebih sesuai dengan
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konsepnya. Kemungkinan lain penyimpangan disebabkan oleh keinginan yang

kuat yang tidak dapat dihindari karena satu dan lain hal. Sikap berbahasa ini

cenderung menuju ke pembentukkan kata, istilah, slang, jargon, dapat juga

bahasa prokem.

3) ‘Pelanggaran’   terkesan negatif   karena pemakai bahasa dengan penuh

kesadaran tidak mau menurut norma yang telah ditentukan, sekalipun dia

mengetahui bahwa yang dilakukan berakibat tidak baik. Sikap tidak disiplin

terhadap media yang digunakan seringkali tidak mampu menyampaikan pesan

dengan tepat.

4) ‘Kekhilafan’ merupakan proses psikologis yang dalam hal ini menandai

seseorang khilaf menerapkan teori atau norma bahasa yang ada pada dirinya,

khilaf mengakibatkan sikap keliru memakai. Kekhilafan dapat diartikan

kekeliruan. Kemungkinan salah ucap, salah susun karena kurang cermat

(Setyawati, 2010:1314).

Apa yang dimaksud  kesalahan  berbahasa? Terdapat  dua ukuran  dalam

menjawab pertanyaan tersebut, yaitu:

1) Berkaitan dengan faktor-faktor penentu dalam berkomunikasi. Faktor-faktor

penentu dalam berkomunikasi itu adalah: siapa yang berbahasa dengan siapa,

untuk tujuan apa. Dalam situasi apa (tempat dan waktu), dalam konteks apa

(peserta lain, kebudayaan, dan suasana), dengan jalur apa (lisan atau tulisan),

dengan media apa (tatap muka, telepon, surat, kawat, buku, koran, dan

sebagainya), dalam peristiwa apa (bercakap-cakap, ceramah, upacara, laporan,

lamaran, kerja, pernyataan cinta, dan sebagainya).
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2) Berkaitan dengan aturan atau kaidah kebahasaan yang dikenal dengan istilah

tata bahasa (Depdikbud dalam Setyawati, 2010:14-15)

Dengan demikian, kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa,

baik lisan maupun tertulis yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa

Indonesia yang sudah ditentukan. Kesalahan-kesalahan berbahasa dapat terjadi

dalam tataran fonologi, keterampilan berbahasa, jenis bahasa yang digunakan,

pengajaran dan interferensi, serta frekuensi. Biasanya, bentuk-bentuk kesalahan

berbahasa yang  banyak ditemukan berupa kesalahan yang  mencakup ejaan,

pilihan kata atau diksi, dan pengaruh dari bahasa asing.

2.1.2    Ejaan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional

berdasarkan sumpah pemuda 1928 dan sebagai bahasa resmi atau bahasa negara

berdasarkan UUD 1945.

Menurut Damayanti (2019:86), Fungsi bahasa Indonesia dalam

kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai berikut:

1. Sebagai jati diri bangsa;

2. lambang kebanggan bangsa;

3. Sarana pemersatu berbagai suku bangsa;

4. Sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Sedangkan fungsi bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa negara

adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan mulai dari SD sampai

Perguruan Tinggi;

2. Sarana komunikasi tingkat nasional;
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3. Sarana pengembangan kebudayaan nasional;

4. Sarana transaksi dan dokumentasi niaga;

5. Sarana pengembangan Iptek;

6. Bahasa media massa.

2.1.3 Pemakaian Huruf Kapital Dan Huruf Miring

2.1.3.1 Huruf Kapital atau Huruf Besar

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

kalimat. Misalnya:

(1) Dia mengantuk.

(2) Apa maksudnya?

2.   Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya:

(3) Adik bertanya, “Kapan kita pulang?”

(4) Bapak menasehatkan, “Berhati-hatilah,

3.   Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang

berhubungan dengan nama Tuhan dan Kitab Suci, termasuk kata ganti untuk

Tuhan. Misalnya:

(5) Allah, Yang Maha kuasa, Yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda,

Islam, Kristen.

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

keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya:

(6) Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafii,

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

yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang

tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya:

(7) Dia baru saja diangkat menjadi Sultan.

(8) Tahun ini dia pergi naik haji.

6.   Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat

yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang

tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya:

(9) Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Soepomo,

Laksamana

7.   Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat

yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya:

(10) Siapakah gubernur yang baru dilantik itu?

(11) Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi mayor jenderal.

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

Misalnya:

(12) Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf Supratman, Halim Perdana

Kusumah.

9.   Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan

sebagaimana jenis atau satuan ukuran. Misalnya:

(13) Mesin diesel, 10 volt, 5 ampere

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

bahasa. Misalnya:

(14) Bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris
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11. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan

bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya:

(15) Mengindonesiakan kata asing

(16) Keinggris-inggrisan

2.1.3.2 Huruf Miring

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

dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya:

(17) Majalah Bahasa dan Sastra, buku Negarakertagama karangan Prapanca,

surat kabar Suara Rakyat.

2.   Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan

huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. Misalnya:

(18) Huruf pertama kata abad adalah a.

(19) Dia bukan menipu, tetapi ditipu.

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

ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya:

(20) Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostama.

(21) Politik devide et impera pernah merajalela di negeri ini.

Catatan :

Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau  kata yang akan dicetak miring

diberi satu garis dibawahnya.

2.1.4 Penulisan Unsur Serapan

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari pelbagai

bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti
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Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf

integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua

golongan besar.

1.   Unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia,

seperti reshuffle, shuttle cock, l’explanation de l’homme. Unsur-unsur yang

dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih

mengikuti cara asing.

2.   unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan

kaidah bahasa Indonesia.

Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga

bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya.

2.1.5 Pemakaian Tanda Baca

2.1.5.1 Tanda Titik (.)

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

Misalnya:

(22) Ayahku tinggal di Solo.

(23) Biarlah mereka duduk di sana.

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

atau daftar. Misalnya:

(24) Departemen Dalam Negeri

(25)Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa

(26) Direktorat Jenderal Agraria

Catatan :
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Tanda tititk tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau

ikhtisar, jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka

atau huruf.

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

menunjukkan waktu. Misalnya:

(27) Pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik)

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

menunjukkan jangka waktu. Misalnya:

(28) 1.35.20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik)

5.   Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan

yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit.

Misalnya:

(29) Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Weltevreden: Balai Pustaka.

6. a. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya.

Misalnya:

(30) Desa itu berpenduduk 24.200 orang.

(31) Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa.

b. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya

yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya:

(32) Ia lahir pada tahun 1956 di Bandung.

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

atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya:

(33) Acara kunjungan Adam Malik

(34) Bentuk dan Kedaulatan (Bab 1 UUD ’45)
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8.   Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim dan tanggal surat

atau (2) nama dan alamat surat. Misalnya:

(35) Jalan Diponegoro 82 (tanpa titik)

(36) Jakarta (tanpa titik)

2.1.5.2 Tanda Koma (,)

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

pembilangan. Misalnya:

(37) Saya membeli kertas, pena, dan tinta.

(38) Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko.

(39) Satu, dua, … tiga!

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

setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, atau melainkan.

Misalnya:

(40) Saya ingin datang, tetapi hari hujan.

(41) Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.

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

jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya:

(42) Kalau hari hujan, saya tidak datang.

(43) Karena sibuk, ia lupa akan janjinya.

b. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk

kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Misalnya:

(44) Saya tidak akan dating, kalau hari hujan.

(45) Dia lupa akan janjinya, karena sibuk.
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4.   Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh

karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Misalnya:

(46) Oleh karena itu, kita harus berhati-hati.

(47) Jadi, soalnya tidak semudah itu.

5.   Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, kasihan

dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya:

(48) O, begitu?

(49) Wah, bukan main!

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

dalam kalimat. Misalnya:

(50) Kata ibu, “Saya gembira sekali.”

(51) “Saya gembira sekali,” kata ibu, “Karena kamu lulus.”

7.   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. Misalnya:

(52) Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran,

Universitas Indonesia, Jalan raya Salemba 6, Jakarta.

8.   Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya

dalam daftar pustaka. Misalnya:

(53) Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia.

Jilid 1.

9.    Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Misalnya:
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(54) W.J.S. Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang

Jogjakarta: UP Indonesia, 1967), hlm. 4.

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

mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau

marga. Misalnya:

(55) B. Ratulangi, S.E.

(56) Ny. Khadijah, M.A.

11. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluh atau di antara rupiah dan

sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya:

(57) 12,5 m

(58) Rp 12,50

12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak

membatasi. (Lihat juga pemakaian tanda pisah, Bab V, Pasal F.) Misalnya:

(59) Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali.

(60) Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki yang makan

sirih.

13. Tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang

keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya:

(61) Dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan

sikap yang sungguh-sungguh.

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

lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir

dengan tanda tanya atau seru. Misalnya:

(62) “Di mana Saudara tinggal?” tanya Karim.
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(63) “Berdiri lurus-lurus!” perintahnya.

2.1.5.3 Tanda Titik Koma (;)

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

yang sejenis dan setara. Misalnya:

(64) Malam akan larut; pekerjaan belum selesai juga

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

memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Misalnya:

(65) Ayah mengurus tanamannya di kebun itu; ibu sibuk bekerja di dapur;

2.1.5.4 Tanda Dua Titik (:)

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

rangkaian atau pemerian. Misalnya:

(66) Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan

lemari.

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

pemerian. Misalnya:

(67) Ketua : Ahmad Wijaya

(68) Sekretaris : S. Handayani

(69) Bendahara : B. Hartawan

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

menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya:

(70) Ibu : (meletakkan beberapa kopor) “Bawa kopor ini, Mir!”

(71) Amir : “Baik, Bu.” (mengangkat kopor dan masuk)
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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) di antara nama kota dan penerbit buku acuan dalam

karangan. Misalnya:

(72) Tempo, I (34), 1971: 7

(73) Surah Yasin: 9

2.1.5.5 Tanda Hubung (-)

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

pergantian baris. Misalnya:

(74) Di samping cara-cara lama itu ju-

ga cara yang baru

2.   Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau

akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Misalnya:

(75) Kini ada acara baru untuk meng-

ukur panas.

3.   Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya:

(76) Anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan

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

bagian tanggal. Misalnya:

(77) 8-4-1973

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

kata atau ungkapan, dan (ii) penghilangan bagian kelompok kata. Misalnya:

(78) ber-evolusi, dua puluh lima-ribuan (20 x 5.000), tanggung jawab dan

kesetiakawanan sosial.
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6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai (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. Misalnya:

(79) se-Indonesia, se-Jawa Barat, hadiah ke-2, tahun 50-an, mem-PHK-kan,

hari-H,

(80) sinar-X; Menteri Sekretaris Negara.

7.   Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan

unsur bahasa asing. Misalnya:

(81) di-smash, pen-tackle-an

2.1.5.6 Tanda Pisah (―)

1.   Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi

penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya:

(82) Kemerdekaan bangsa itu―saya yakin akan tercapai―diperjuangkan

oleh bangsa itu sendiri.

2.   Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain

sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya:

(83) Rangkaian temuan ini―evolusi, teori kenisbian, dan kini juga

pembelahan atom―telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta.

3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti ‘sampai

dengan’ atau ‘sampai ke’. Misalnya:

(84) 1910―1945

(85) Tanggal 5―10 April 1970

Catatan:
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Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa

spasi sebelum dan sesudahnya.

2.1.5.7 Tanda Tanya (?)

1.   Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya:

(86) Kapan ia berangkat?

(87) Saudara tahu, bukan?

2.   Tanda taya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat

yang disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya.

Misalnya:

(88) Ia dilahirkan pada tahun 1983 (?).

(89) Uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang (?).

2.1.5.8 Tanda Seru (!)

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan

atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa

emosi yang kuat. Misalnya:

(90) Alangkah seramnya peristiwa itu!

(91) Bersihkan kamar itu sekarang juga!

2.1.5.9 Tanda Kurung ((…))

1.   Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya:

(92) Bagian Perencanaan sudah selesai menyusun DIK (Daftar Isian Kegiatan)

kantor itu.

2. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian

integral pokok pembicaraan. Misalnya:
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(93) Sajak Tranggono yang berjudul “Ubud” (nama yang terkenal di Bali)

ditulis pada tahun 1962.

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

dapat dihilangkan. Misalnya:

(94) Kata cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain

(95) Pejalan kaki itu berasal dari (kota) Surabaya.

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

keterangan. Misalnya:

(96) Faktor produksi menyangkut masalah (a) alam, (b) tenaga kerja, dan

(c) modal.

2.1.5.10 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 kekurangan itu memang terdapat di

naskah asli. Misalnya:

(97) Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik.

2.   Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah

bertanda kurung.

2.1.5.11 Tanda Petik (“…”)

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

naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya:

(98) “Saya belum siap,” kata Mira, “tunggu sebentar!”

(99) Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.”
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2.   Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai

dalam kalimat. Misalnya:

(100) Bacalah “Bola Lampu” dalam buku Dari Suatu Masa dari Suatu Tempat.

(101) Karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul “Rapor dan Nilai

Prestasi di SMA” dimuat dalam majalah Tempo.

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

mempunyai arti khusus. Misalnya:

(102) Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara “coba dan ralat” saja.

(103) Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama

“cutbray”.

4.   Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung.

Misalnya:

(104) Kata Tono, “Saya juga minta satu.”

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. Misalnya:

(105) Karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan “si Hitam”.

(106) Bang Komar sering disebut “pahlawan”; ia sendiri tidak tahu sebabnya.

Catatan:

Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu

ditulis sama tinggi di sebelah atas baris.

2.1.5.12 Tanda Petik Tunggal (‘…’)

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

Misalnya:
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(107) Tanya Basri, “Kau dengar bunyi ‘kring-kring’ tadi?”

(108) “Waktu kubuka pintu depan, kudengar teriak anakku, ‘Ibu, Bapak

pulang’, dan rasa letihku lenyap seketika,” ujar Pak Hamdan.

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

ungkapan asing. Misalnya:

(109) feed-back ‘balikan’

2.1.5.13 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 takwim. Misalnya:

(110) No. 7/PK/1973

(111) Jalan Kramat III/10

2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap. Misalnya:

(112) “Dikirimkan lewat ‘dikirim lewat darat atau darat/laut lewat laut”.

(113) “Harganya Rp 25,00/lembar ‘harganya Rp 25,00 tiap lembar”.

2.1.6    Iklan

Iklan merupakan alat komunikasi yang memiliki kekuatan sangat penting

sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan,

serta gagasan, atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang

persuasif Widyatama (dalam Damayanti 2019:86). Dalam hal ini iklan bertujuan

agar menarik perhatian atau membujuk supaya orang dapat membeli barangnya.

Oleh karena  itu, bahasa  iklan pun dibuat semenarik mungkin supaya dapat

memikat konsumennya.
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Umumnya iklan bersifat komersial. Namun, iklan juga ada yang bersifat

non komersil atau iklan layanan masyarakat. Banyak jenis media periklanan untuk

digunakan promosi. Media tersebut antara lain  media televisi, internet, media

cetak, pos langsung, majalah, radio, dan iklan outdoor. Iklan outdoor atau media

luar ruang adalah iklan yang berukuran besar dipasang di tempat-tempat terbuka,

seperti di dalam bus kota, gedung, pagar, tembok dan sebagainya Susanti (dalam

Damayanti 2019:83).   Meskipun media televisi dan digital menjadi primadona

untuk promosi,  iklan media luar ruang masih  diminati oleh pemilik usaha karena

dipandang lebih efektif dan efisien dalam mengenalkan jasa konsumen. Salah satu

kelebihannya dapat menguasai pasar lokal secara lebih baik yang target

konsumennya merupakan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pemasangan

media tersebut.

Sedangkan menurut Sigit Santosa (dalam Sari 2018:53), media luar ruangan

adalah semua iklan yang menjangkau konsumen ketika mereka sedang berada di

luar rumah atau kantor. Media luar ruangan membujuk konsumen ketika mereka

sedang di tempat-tempat umum, dalam perjalanan, dalam ruang tunggu, juga di

tempat-tempat terjadi transaksi.

Contoh media iklan luar ruang, di antaranya sebagai berikut.

1. Billboard

Billboard bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar. Dapat

disebut juga billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar

yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Billboard

termasuk model iklan luar ruang (outdoor advertising) yang paling banyak

digunakan. Perkembangannya pun cukup pesat.
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2. Spanduk

Spanduk adalah kain membentang biasanya berada di tepi-tepi jalan yang

berisi teks, warna, dan gambar. Spanduk merupakan suatu media informasi.

Spanduk juga termasuk media promosi yang cukup populer belakangan ini

karena harganya yang murah dan proses pengerjaannya yang cepat. Zaman

sekarang banyak perusahaan yang bergerak di bidang periklanan memiliki

mesin digital print sendiri.

3. Sign Board

Papan penunjuk letak toko atau instansi terkait, biasanya berbentuk papan

atau MMT yang bertuliskan nama dan arah menuju tempat.

4.   Neon Boks

Neon boks adalah bagian media promosi luar ruang yang umumnya berbentuk

kotak dan diterangi lampu neon dari dalam boks itu sendiri. Corak dan model

biasanya mencerminkan identitas corporate/usaha itu sendiri.

5. Shop Sign

Shop Sign adalah sejenis papan nama usaha sebagai identitas dari perusahaan

tersebut. Media ini biasanya menempel tidak jauh-jauh dari gedung tempat

usaha agar   klien/konsumen juga   tidak jauh-jauh bertanya dan mudah

mengenali.
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2.2 Kerangka Konseptual

Analisis Kesalahan
Berbahasa

Kesalahan dalam bidang ejaan,
tanda baca dan diksi yang kurang

tepat.

Kurangnya kemampuan masyarakat dalam
membuat iklan, baik dalam pemilihan kata dan

penggunaan tanda baca

Memberikan masukan dan arahan kepada
masyarakat supaya lebih memperhatikan ejaan,

tanda baca dan pemilihan kata yang sesuai dengan
Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).

2.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah bentuk  kesalahan dalam penulisan iklan usaha pada

media cetak berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)?

2. Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan unsur asing dalam

penulisan iklan usaha pada media cetak berdasarkan Ejaan Bahasa

Indonesia (EBI)?



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain

penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain

yang sudah disebutkan, yang   hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat dan hanya

memotret apa yang  terjadi pada  objek yang ada  di wilayah Medan Timur,

kemudian   memaparkan apa yang terjadi   dalam   bentuk   laporan   penelitian

(Arikunto, 2010:3). Pada penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan

untuk menggambarkan atau  mendeskripsikan mengenai kesalahan berbahasa

dalam iklan berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsungdari subjek

atau objek penelitisn. Data  primer untuk penelitian ini adalah iklan berupa

spanduk, baliho dan poster yang ada di lingkungan masyarakat di Kota Medan

Timur. Sumber data pada penelitian ini adalah iklan berupa spanduk, baliho, dan

poster yang penulisannya mengalami kesalahan berbahasa berdasarkan Ejaan

Bahasa Indonesia (EBI) di Kota Medan Timur.

Alasan menggunakan sumber ini adalah karena dalam penulisan iklan

masih banyak yang belum mengetahui bagaimana bahasa Indonesia yang

sebenarnya dalam menawarkan sesuatu hal.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu

teknik observasi dan dokumentasi.

3.3.1 Metode Observasi

Menurut Supardi (2015:16), “Metode observasi merupakan metode

pengumpulan data yang dilakukan   dengan cara mengamati   dan mencatat

sistematik gejala-gejala yang diselidiki”. Observasi dilakukan dengan pengamatan

secara  langsung di Kota  Medan Timur untuk dapat mengumpulkan data

penelitian.

3.3.2 Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2017: 201), “Teknik dokumentasi merupakan teknik yang

mengumpulkan data berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental

seseorang”. Teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berguna untuk

mengambil data dalam bentuk gambar (foto) yang memberikan informasi bagi

peneliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena

data yang dianalisis berbentuk deskriptif.   Oleh karena itu, teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah (1) teknik dokumentasi dan (2) teknik observasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka langkah-langkah yang  ditempuh dalam

teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :
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1. Mengumpulkan data iklan atau spanduk, baliho dan poster yang didapat dari

pengumpulan data..

2. Mendokumentasikan   iklan yang berhubungan dengan analisis   kesalahan

berbahasa di bagian ejaan, tanda baca, serta pilihan kata.

3.   Menganalisis data dan memberi tanda pada setiap iklan yang dianggap salah

penulisannya dalam ejaan bahasa Indonesia.

4. Melakukan penyelesaian terhadap data yang diperoleh, data yang sangat

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas merupakan prioritas utama

dalam penyelesaian data.

5.   Memahami keseluruhan data yang telah diseleksi, kemudian menerapkannya

dalam pembahasan masalah.

6.   Menyimpulkan hasil penelitian. Pada kegiatan akhir menyimpulkan hasil

analisis berdasarkan pada kesalahan berbahasa yang lebih terfokus terhadap

kesalahan berbahasa pada bagian ejaan, tanda baca, dan pilihan kata yang

telah dilakukan peneliti dengan menggunakan langkah kerja penelitian.


