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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa menjadi salah satu kebutuhan penting bagi manusia untuk berpikir 

dan berkomunikasi. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana dan alat untuk 

melakukan diskusi, bercerita, berkarya, dan saling belajar dengan yang lain, 

sehingga dalam kehidupan manusia akan selalu berkaitan dengan bahasa, baik 

secara lisan maupun tulisan. 

Ilmu bahasa yang dimiliki manusia tidak datang secara tiba-tiba, 

melainkan bertahap sesuai empat aspek keterampilan berbahasa. Pertama adalah 

kemampuan menyimak, kemudian dilanjutkan dengan kemampuan berbicara, 

setelah itu dilanjutkan ke tingkat membaca, dan yang terakhir adalah menulis. 

Semua tahapan tersebut akan terus mengalami peningkatan seiring berjalannya 

waktu, sehingga memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan yang lain. 

Komunikasi pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui 

lisan dan tulisan. Komunikasi lisan mengharuskan penutur dan petutur 

berinteraksi secara langsung tanpa diwakili, sedangkan komunikasi melalui 

tulisan bisa langsung mewakili maksud dan tujuan penulisnya tanpa harus 

bertemu. Tulisan juga bisa digunakan oleh seseorang untuk meyakinkan dan 

mempengaruhi orang lain, tetapi tidak semua tulisan dapat meyakinkan dan 

mempengaruhi seseorang. Penyebabnya adalah ketidakmampuan menulis ejaan 
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secara benar, penulisan kata yang salah, dan kalimat yang tidak efektif, sehingga 

membuat pembaca sulit memahami isi tulisan yang disampaikan.  

Bahasa lisan dan bahasa tulis juga terdapat perbedaan dalam 

penyampaiannya. Lawan bicara pada bahasa tulis tidak akan hadir secara 

langsung, sehingga dibutuhkan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Setyawati (2010:2) bahwa bahasa lisan tidak sama dengan 

bahasa tulis, karena penyampaian bahasa lisan wajib memperhatikan intonasi, 

gerakan, serta situasi dan tempat pembicaraan itu dilangsungkan. Berbeda dengan 

bahasa tulis yang harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami oleh pembaca, sehingga dianjurkan untuk menulis secara benar dan 

tepat sesuai dengan kaidah kebahasaan. 

Ketaatan penulis pada kaidah kebahasan seyogianya bisa meminimalisasi 

adanya pelanggaran. Beberapa pelanggaran seperti ejaan dan tanda baca, 

penulisan kata, dan kalimat yang tidak efektif sering menyebabkan keambiguan 

arti. Hal tersebut merupakan wujud ketidaktaatan terhadap kaidah-kaidah bahasa 

yang dilakukan oleh penulis, padahal kebenaran dalam menulis ejaan, penulisan 

kata, dan keefektifan kalimat dalam tulisan dapat menggambarkan pikiran dan 

ilmu yang dimiliki oleh penulisnya. 

Tulisan yang mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah kebahasaan juga 

menunjukkan pemikiran yang logis. Tulisan yang tidak sesuai dengan kaidah 

kebahasaan menunjukkan kerendahan kualitas kepenulisan, sehingga dalam 

menyusun kalimat harus dipilih kata yang tepat dan sesuai agar mudah dipahami 

oleh pembaca. Pesan yang dituliskan pun harus jelas dan mudah dimengerti. 
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Kesalahan berbahasa di berbagai tulisan sudah waktunya mendapat 

perhatian dan bimbingan, sehingga tujuan pembinaan bahasa Indonesia secara 

umum bisa tercapai secara maksimal. Sebelumnya, banyak peneliti yang mengkaji 

tentang analisis kesalahan berbahasa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Irfan 

(2009) dengan judul “Analisis Kesalahan Bahasa Surat pada Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Kabupaten Jeneponto”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peneliti menemukan kesalahan penulisan huruf 

kapital dan tanda baca pada isi surat, serta penulisan kalimat pada penutup surat 

masih ditemukan kata yang membuat kalimat menjadi tidak efektif.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lutfi Aji Taufandy (2012) dengan judul 

“Analisis Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Surat Dinas di Kantor 

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Periode Maret Tahun 2012”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peneliti menemukan kesalahan penulisan huruf 

asing dan daerah yang tidak ditulis miring, selain itu adanya kesalahan dalam 

menuliskan kata jam dan pukul.  

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh M. Asri  (2014) dengan judul 

“Analisis Kesalahan Diksi dan Kalimat dalam Surat Dinas Pada Kantor Wali 

Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peneliti menemukan kesalahan penulisan kata jam dan pukul, kata yang tidak 

baku, serta kalimat yang berlebihan pada penutup surat, sehingga menjadikan 

kalimat tersebut tidak efektif. 

Komunikasi tertulis yang digunakan dalam berkomunikasi adalah surat. 

Surat merupakan tulisan yang berisi pesan atau informasi untuk disampaikan 

kepada para pembaca. Sudarsa (dalam Asri, 2014:40) menyatakan bahwa surat 
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adalah alat komunikasi tertulis yang dibuat oleh individu atau kelompok untuk 

disampaikan secara pribadi maupun secara umum, sehingga isi yang disampaikan 

dalam surat harus ditulis jelas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang baik 

dan benar juga sangat dianjurkan dalam menulis surat.  

Penulisan surat sering dianggap mudah dan bebas oleh sebagaian orang. 

Peran teknologi di berbagai aplikasi bahkan memberi kemudahan dalam mengirim 

sebuah pesan singkat. Kebiasaan itulah yang membuat seseorang cenderung 

mudah melanggar kaidah-kaidah kebahasan, sehingga banyak kasus yang 

ditemukan oleh para peneliti bahwa kualitas menulis masyarakat masih sangat 

rendah, khususnya menulis surat. 

Kantor pemerintahan, swasta, dan perusahaan tidak dapat dipisahkan 

dengan kegiatan surat menyurat. Selain menjadi alat komunikasi tertulis, surat 

juga berfungsi sebagai arsip, bukti tertulis, dan sumber informasi. Soedjito dan 

Soelchan (2004:2) menjelaskan bahwa selain sumber kekuatan hukum, surat 

memiliki enam fungsi lain seperti: (1) alat komunikasi, (2) alat bukti tulis, (3) alat 

bukti historis, (4) alat pengingat, (5) data organisasi, dan (6) pedoman kerja. Hal 

ini menjadikan surat sebagai alat yang sangat penting dan tidak terpisahkan 

dengan aktifitas kantor pemerintah, swasta, dan perusahaan. 

Surat-menyurat di lembaga kantor pemerintahan, swasta, maupun 

perusahaan merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan, khususnya di bidang 

keadministrasian. Jika digolongkan menurut sifatnya, surat yang dibuat lembaga 

pemerintah, swasta, atau perusahaan disebut surat dinas. Secara umum surat dinas 

terbagi menjadi kepala surat, isi surat, dan kaki surat. Isi yang disampaikan surat 

berisi pesan pengumuman, instruksi, dan tugas.  
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Surat dinas juga biasa disebut dengan surat resmi. Surat dinas dikeluarkan 

oleh pimpinan atau perwakilan yang berwenang di lembaga pemerintah atau 

swasta. Sesuai dengan fungsinya, surat dinas merupakan alat komunikasi resmi 

dalam menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis, sehingga menjadi suatu 

kewajiban bagi kantor pemerintah dan swasta untuk memiliki surat resmi atau 

surat dinas. 

Pegawai kantor pemerintah atau swasta yang bertugas di bagian 

keadministrasian berkewajiban untuk bisa membuat surat, namun tidak semua 

pegawai mampu melaksanakan pekerjaan ini secara benar. Banyak contoh surat 

dinas yang dibuat tetapi tidak mewakili syarat surat yang baik. Pertama, surat 

tidak disusun secara benar. Kedua, isi surat yang disampaikan tidak ditulis secara 

ringkas dan jelas. Ketiga, bahasa yang digunakan tidak menggunakan bahasa yang 

baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 

Ketiga hal di atas merupakan permasalahan yang sering dialami oleh 

penulis surat, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Hal ini terjadi 

karena penulis surat tidak memiliki ilmu dan pengetahuan yang mendukung, 

sehingga surat yang dibuatnya masih banyak terjadi kesalahan, khususnya 

kebahasaan. Faktor lainnya adalah lingkungan dan kebiasaan berbahasa daerah 

saat berkomunikasi. Itulah yang membuat pegawai kantor kesulitan membuat 

surat dinas yang baik dan benar. 

Pesan yang disampaikan dalam surat dinas seharusnya ditulis singkat, 

padat, dan mudah dimengerti. Penulisan ejaan, tanda baca, serta penulisan kata 

juga  harus disesuaikan dengan (PUEBI) Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia. Menurut Setyawati (2010:155) ejaan masih sering dianggap sebatas 
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pengejaan suatu kata, padahal ruang lingkup ejaan lebih luas dan berkaitan dengan 

cara mengatur penulisan huruf menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan memiliki 

arti.  

Penulis surat seringkali melakukan kesalahan dalam menulis ejaan. 

Kesalahan yang sering terjadi adalah penulisan huruf kapital, penulisan huruf 

miring, dan penulisan tanda baca seperti titik, koma, tanda kurung, tanda garis 

miring, serta yang lainnya. Inilah awal mula kesalahan yang tidak disadari oleh 

pegawai kantor pemerintah dan swasta saat menulis surat.  

Kesalahan kedua yang sering dilakukan saat menulis surat adalah 

penulisan kata yang tidak sesuai dengan (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dan (PUEBI) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisan 

surat dinas tidak boleh sembarangan menulis kata. Hal ini untuk memudahkan 

pembaca memahami isinya, karena salah satu ciri khusus surat dinas adalah 

menggunakan bahasa yang baku. 

Kesalahan ketiga yang juga sering dilakukan saat menulis surat adalah 

penggunaan kalimat yang tidak efektif. Soedjito dan Saryono (2014:149) 

menjelaskan bahwa kalimat bisa disebut efektif apabila kalimat itu memiliki ciri-

ciri yang lengkap, logis, serasi, padu, hemat, cermat, tidak ambigu, tidak rancu, 

bervariasi, dan bergaya. Penggunaan kalimat efektif dalam surat menandakan 

kualitas isi surat tersebut. Kalimat efektif dalam surat juga memudahkan pembaca 

memahami pesan yang disampaikan para penulis. 

Kesalahan yang sering terjadi pada penulisan surat dinas merupakan hal 

penting yang harus diperbaiki. Inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian lebih jauh lagi. Penulis akan meneliti kesalahan penulisan surat dinas di 
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kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gresik, sedangkan 

surat dinas yang akan diteliti adalah surat yang sudah dibuat selama bulan Januari 

sampai Maret tahun 2019. 

Penelitian ini berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Surat Dinas 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik”. Penulis memilih judul 

tersebut karena ingin mengetahui letak kesalahan penulisan yang sering terjadi 

pada: (1) ejaan dan tanda baca, yang meliputi huruf kapital, huruf miring, dan 

tanda baca, (2) penulisan kata, yang meliputi kata dasar, gabungan kata, kata 

depan, dan (3) kalimat efektif. Adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu 

meminimalisasi dan memperbaiki kesalahan penulisan surat dinas Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik.  

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa pada Surat Dinas 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik” ini terdapat tiga rumusan 

masalah, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca pada surat dinas 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana kesalahan penulisan kata pada surat dinas Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Gresik? 

3. Bagaimana kesalahan penulisan kalimat efektif pada surat dinas Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik? 

 

C. Tujuan Penelitian 



8 
 

 
 

Penelitian harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitupun dengan 

penelitian yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa  pada Surat Dinas 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik” ini. Berikut tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti. 

a. Mendeskripsikan kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca pada surat dinas 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. 

b. Mendeskripsikan kesalahan penulisan kata pada surat dinas Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Gresik. 

c. Mendeskripsikan kesalahan penulisan kalimat efektif pada surat dinas 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian sudah semestinya dapat memberi manfaat, begitupun juga pada 

penelitian ini yang memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

keilmuan bahasa, khusunya di bidang analisis kesalahan berbahasa yang 

berkaitan dengan ejaan dan tanda baca, penulisan kata, serta kalimat efektif. 

Penelitian ini juga bisa menjadi bahan evaluasi dalam penulisan surat dinas. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih yang bermanfaat bagi 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, berupa perbaikan 
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penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya penulisan surat 

menyurat dan penulisan lainnya yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, 

sehingga bisa dijadikan refrensi oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting, 

dan Amal Usaha Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik. 

b. Bagi Penulis Surat 

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi karyawan yang 

kesulitan dalam menulis surat, khususnya yang berkaitan dengan ejaan dan 

tanda baca, penulisan kata, serta keefektifan kalimat. Penelitian ini juga 

diharapkan bisa meminimalisasi kesalahan dalam berbagai tulisan, khususnya 

surat dinas. 

c. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitiannya. 

Khususnya peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang kesalahan 

berbahasa pada surat dinas. 

 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dibutuhkan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam 

mengartikan atau menafsirkan. Istilah yang terdapat dalam penelitian dengan 

judul “Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Surat Dinas Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Gresik” adalah sebagai berikut. 

1. Analisis adalah upaya yang dilakukan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik 

berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya guna mengetahui keadaan yang 

sebenarnya. 
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2. Kesalahan adalah suatu penyimpangan yang terjadi akibat faktor tertentu. 

Kesalahan merupakan kata turunan dari kata “salah” yang mendapat awalan 

“ke-“ dan akhiran “-kan” sehingga membentuk kata nomina.  

3. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa yang tidak tepat, baik 

secara lisan maupun tertulis, sehingga menyimpang dan tidak sesuai dengan 

kaidah kebahasaan yang berlaku. Kesalahan berbahasa dalam sebuah tulisan 

harus memperhatikan pemakaian ejaan dan tanda baca, penulisan kata, serta 

kalimat. 

4. Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Bahasa 

Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat 

Indonesia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. 

5. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan (KBBI) Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, dan digunakan dalam situasi resmi, seperti surat menyurat dan 

rapat resmi. 

6. Analisis kesalahan berbahasa merupakan suatu kegiatan penyelidikan secara 

bertahap untuk mendeskripsikan penyimpangan kaidah-kaidah yang berlaku 

dalam bahasa Indonesia, dan dilakukan oleh pelaku bahasa yang tidak 

memahami akan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.  

7. Ejaan merupakan aturan yang sudah ditentukan dalam kaidah kebahasaan, 

mengenai lambang bunyi suatu bahasa dan hubungan lambang satu dengan 

lambang yang lainnya.  

8. Penulisan kata adalah kegiatan menggunakan kata secara taat dan sesuai 

dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti penulisan 

kata dasar, penggabungan, dan pemisahannya 
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9. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud dan 

tujuan penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pembacanya 

secara tepat pula.  

10. Surat dinas merupakan alat komunikasi tertulis yang dikeluarkan oleh 

pimpinan atau yang mewakili sebuah lembaga pemerintah maupun 

perusahaan untuk kepentingan tugas dan kegiatan pemerintahan atau 

perusahaan. 

 

 

 

 

 




