
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh gambaran 

bahwa kesalahan bahasa tulis dalam  tajuk rencana Harian Sinar Indonesia 

Baru dapat dikatakan masih tergolong belum baik. Untuk lebih merincikan 

kesimpulan penelitian, maka diuraikan beberapa pernyataan di bawah ini: 

1. Proses Morfofonemik 

    Penulisan pemunculan fonem pada proses morfofonemik  untuk 

tajuk rencana terbitan Mei 2012 ditemukan satu kesalahan. Sedangkan 

pelepasan fonem, tidak ditemukan kesalahan. Pada peluluhan fonem 

ditemukan tiga kesalahan, dan pada perubahan fonem ditemukan satu 

kesalahan. 

 

2.  Kalimat Majemuk Bertingkat 

Pada kalimat majemuk bertingkat kesalahan bahasa tulis di tajuk 

rencana terbitan Mei 2012 lebih dominan dilakukan pada penggunaan 

kata penghubung dan struktur kalimat. Penggunaan  KMB hubungan 

waktu terdapat dua kesalahan, KMB hubungan tujuan terdapat tiga 

kesalahan, KMB hubungan akibat terdapat 1 kesalahan, KMB 

hubungan cara terdapat empat kesalahan, dan pada penulisan struktur 

kalimat majemuk bertingkat terdapat empat kesalahan. Sedangkan 



penulisan KMB hubungan syarat, konsesif, perbandingan sebab, 

sangkalan, hasil, penjelasan, tidak ditemukan kesalahan. 

 

3. Ejaan 

Penulisan kata dasar yang mengandung kesalahan bahasa tulis pada 

tajuk rencana terbitan Mei 2012 ditinjau dari  aspek ejaan terdapat 

empat belas kesalahan penulisan. Penulisan gabungan kata terdapat 

enam kesalahan. Sedangkan penulisan kata ganti dan serapan tidak 

terdapat kesalahan. Dan penulisan pemakaian huruf terdapat 42 

kesalahan. 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan penulisan 

tajuk rencana terjadi atau lebih dominan pada ejaan. Pada kalimat 

majemuk bertingkat indikator kalimat yang yang salah disebabkan 

penggunaan kata penghubung dan struktur yang kurang tepat. Dari hasil 

yang diperoleh dapat dikatakan bahwa kemampuan penulis naskah berita 

perlu ditingkatkan lagi dalam penulisan berita yang baik dan benar.  

 

B. Saran 

 Bertitik tolak dari hasil penelitian “Analisis Kesalahan Bahasa 

Tulis pada Tajuk Rencana Terbitan Mei 2012” dikemukakan saran sebagai 

berikut: 

a. Dalam penulisan tajuk rencana, ada baiknya penulis harus 

memperhatikan penulisan kata pada proses morfofonemik, penggunaan 



kata penghubung pada kalimat majemuk bertigkat  dan penulisan ejaan 

yang tepat dalam tajuk rencana yang akan dipublikasikan. 

b. Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru sebagai sarana informasi 

pada masyarakat sebaiknya menggunakan istilah-istilah yang lebih 

umum, sehingga bisa dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga 

khalayak pembaca bukan hanya terbatas pada kalangan menengah ke 

atas. 

c. Para penulis tajuk rencana dalam surat kabar, hendaknya menunjukkan 

sifat yang serba hati-hati dalam berbahasa, karena bahasa yang tepat 

dan benar akan menimbulkan maksud dan tujuan yang tepat pula. 

 

 

 

 

 

 


