
ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN TANDA BACA  

DALAM PENULISAN KARANGAN NARASI DI KELAS IV SD 

NEGERI BANGETAYU WETAN 01 KOTA SEMARANG 

HALAMAN UL 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

Oleh 

Erma Yuniarsih 

34301500676 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2019 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Bismillahirrohmanirrohim, 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq, hidayah, serta 

inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis 

Kesalahan Penggunaan Tanda Baca dalam Penulisan Karangan Narasi di Kelas IV 

SD Negeri Bangetayu Wetan 01 Kota Semarang” yang saat ini telah sampai 

dihadapan pembaca. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi 

Agung Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia 

hingga di akhirat kelak. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis. 

Namun berkat rahmat Allah SWT, serta motivasi dan pengarahan dari berbagai 

pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama. Pada kesempatan ini tidak lupa 

penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

2. Imam Kusmaryono, S.Pd., M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. 

3. Jupriyanto, S.Pd., M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. 

4. Yunita Sari, S.Pd., M.Pd, dosen pembimbing I, yang telah membimbing dan 

mengarahkan penyusunan skripsi ini. 



5. Andarini Permata C., S.Pd., M.Pd, dosen pembimbing II yang telah 

membimbing, mengarahkan, memberi saran dan motivasi dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah mendidik, 

membina, dan mengantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam 

berfikir dan berperilaku. 

7. Budi Chandra Wicaksono, S.Pd., kepala sekolah yang telah memberikan izin 

penelitian kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu guru serta siswa SDN Bangetayu Wetan 01 yang telah 

membantu demi kelancaran penelitian ini. 

9. Bapak Jam’an dan Ibu Isti’adah tercinta, Mbak Yun serta seluruh keluarga 

yang senantiasa memberikan support dan dukungan berupa moril, materil, 

serta spiritual yang tak ternilai harganya. Doakan Aku dapat senantiasa 

membuat kalian bahagia, bahagia yang nyata, bahagia dunia akhirat dalam 

ridho-Nya. Aamiin. 

10. Bu Ika dan Pak Agus,  yang telah menjadi orang tua kedua selama tinggal di 

kos Rapunsel. 

11. Bor Galuh Seliani Pratiwi, yang selalu ada. Terima kasih karena telah setia 

dan berjuang bersama dari maba sampai sekarang, melewati lika-liku 

kehidupan kampus bareng dan bisa wisuda april bareng. Di setiap ceritaku 

pasti ada dirimu.  

12. Terimakasih Bor Sofiana Prihatin yang selalu siap sedia di repotkan dan siap 

mengantar kemana-mana.  

13. Teman-temanku tercinta, Cimul, Ana, Adul, Ukhti Lida, Bayu, dan Sukron 

yang selalu ada dan selalu direpotkan dalam segala situasi dan kondisi. 

14. Teman-teman HIMA PGSD yang telah memberikan pengalaman 

berorganisasi. 

15. Teman-teman rombel 8, Putri, Isti, Vikha, Alvi, Ifah, Adel, Dara, Galuh, 

Toyib, dan Bara yang telah berjuang bersama 2,5 bulan selama PPL 

16. Anak-anak kos Rapunsel, Yuliana, Cumil, Ana, Galuh, Haziah. 



17. Teman-teman kelas seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan 

motivasi, support, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya penulis sadari masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, besar 

harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih 

dalam kontribusinya didunia pendidikan nantinya. Semoga Allah senantiasa 

melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dan semua pihak yang 

telah membantu penulisan skripsi ini. 

 

 

 

Semarang,  26 Maret 2019 

Penulis, 

 

 

Erma Yuniarsih 

  



MOTTO 

“Do The Best, Be The Best, and You Can Get The Best” 

Lakukan yang Terbaik, Jadilah yang Terbaik, dan Kamu Akan Mendapatkan yang 

Terbaik.  

 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصير  َوُهَو َمعَُكْم  أَْيَن َما ُكْنتُْم .َواَّلله  

Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Hadid) 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrohmanirrohiim, terimakasih kepada semua pihak yang telah 

hadirdalam kehidupan penulis, terimakasih telah memberikan banyak sekali 

pengalaman serta pelajaran kehidupan bagi penulis. Semoga kita semua senantiasa 

dalam lindungan Allah SWT dan cinta akan Muhammad SAW. Dengan segala 

kerendahan hati yang berbahagia, peneliti persembahkan hasil karya penulisan ini 

kepada siapapun yang telah menemani penulis, serta kepada siapapun yang 

nantinya membutuhkan karya ini. Namun satu pihak yang tak mungkin penulis 

tidak memberi ruang sendiri dalam lembar ini, ialah yang senantiasa menjadi 

“tempat pulang” penulis, yaitu kedua orangtua, serta keluarga, yang senantiasa 

memberikan support dan dukungan bagi penulis dalam bentuk apapun, baik moril 

maupun materil, serta doa-doa yang senantiasa beliau mohonkan kepada Sang 

pembuat segala kemungkinan. Semoga senantiasa dalam ridho dan keberkahan-

Nya. Amiin. 


