
 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu bentuk kesalahan 

pengunaan ejaan pada teks pamflet dan berita unggahan akun 

@Cirebonsosmed di Instagram. Jumlah seluruh data yang diteliti berdasarkan 

teks pamflet dan berita adalah 88 data. Data tersebut telah diklasifikasi 

berdasarkan bentuk kesalahannya. Dengan demikian, berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Dari hasil analisis kesalahan ejaan pada teks pamflet terdapat 52 kesalahan 

penggunaan ejaan, di antaranya yaitu kesalahan pemakaian huruf kapital, 

pemakaian huruf miring, penulisan kata depan, penulisan singkatan, 

pemakaian tanda titik, pemakaian tanda koma, pemakaian tanda titik dua, 

dan pemakaian kata baku. 

2. Dari hasil analisis kesalahan ejaan pada berita di akun tersebut sejumlah 36 

data. Data tersebut di antaranya berupa kesalahan pemakaian huruf kapital, 

pemakaian huruf miring, penulisan kata depan, penulisan singkatan, 

pemakaian tanda titik, pemakaian tanda koma, pemakaian tanda hubung, 

pemakaian tanda seru, dan pemakaian kata baku.  

 

B. Implikasi 

Berikut merupakan implikasi pada penelitian mengenai bentuk 

kesalahan penggunaan ejaan pada teks pamflet dan berita akun 

@Cirebonsosmed di Instagram. 

1. Penelitian ini berhubungan penggunaan bahasa dan tata tulis yang benar 

dalam berkomunikasi melalui media sosial. 

2. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan sebagai bahan ajar di sekolah yang 

disusun berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di kelas 

IX SMP/MTs. Adapun Standar Kompetensi pada RPP tersebut yaitu 
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mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, resensi, dan karangan. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat Kompetensi Dasar (KD) 4.3 yang berisi 

tentang menyunting karangan dengan berpedoman pada ketetapan ejaan, 

pilihan kata, keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebulatan 

wacana. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut mempunyai dua 

indikator, yaitu mampu menemukan kesalahan dan perbaikan ejaan, pilihan 

kata, keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana. 

3. Implikasi penelitian ini terhadap masyarakat agar senantiasa menerapkan 

kaidah kebahasaan yang benar pada saat membuat pamflet dan 

menggunggah berita. Hal tersebut bertujuan untuk membiasakan diri dalam 

menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai tata bahasa dan situasi. 

 

C. Saran 

Setelah melakukan penelitian, menganalisis hasil penelitian, dan 

pembahasan, penulis menyampaikan beberapa saran, di antaranya sebagai 

berikut. 

1. Dalam penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan harus sesuai 

dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, tentunya harus sesuai 

konteks. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap wawasan pembaca 

sehingga meminimalisasi terjadinya kesalahan penggunaan ejaan pada 

pembuatan pamflet dan berita. 

3. Diharapkan kepada pengelola perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon 

untuk menambah dan melengkapi buku referensi yang berkaitan dengan 

bahasa dan sastra Indonesia. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan 

aspek lain sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih komprehensif. 

 

 


