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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  

Berita Pendidikan Koran Online Sinar Pagi 
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Lampiran 2  

Kartu Data Bentuk Kesalahan Ejaan 

 

Kartu Data Bentuk Kesalahan Ejaan 

Kartu Data Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital 

 

  

Tanggal 

Terbit 

Bentuk Kesalahan 

Penulisan 

Jenis 

Kesalahan 

Huruf 

Kapital 

Bentuk yang 

Sudah Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah 

1 ―Koran SINAR 

PAGI, Kabupaten 

Ciamis‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar 

Pagi, Kabupaten 

Ciamis‖ 

KD/1 

/HK 

1 

 ―… personel 

dipecah untuk 

melakukan 

pengamanan Natal 

dan Tahun Baru 

…‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama tahun 

―… personel 

dipecah untuk 

melakukan 

pengamanan Natal 

dan tahun baru 

…‖ 

KD/1 

/HK 

2 

 ―Daerah Yang 

Terkendala Akses 

Internet Di Jabar 

Diprioritaskan 

Belajar Tatap 

Muka‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

judul 

―Daerah yang 

Terkendala Akses 

Internet di Jabar 

Diprioritaskan 

Belajar Tatap 

Muka‖ 

KD/4 

/HK 

3 

5 ―Camat Lubai 

Hadiri Rapat K3 

Di SDN 3 Lubai‖ 

 ―Camat Lubai 

Hadiri Rapat K3 

di SDN 3 Lubai‖ 

KD/5 

/HK 

4 

 ―Koran SINAR 

PAGI, kab. Muara 

Enim‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar 

Pagi, kab. Muara 

Enim‖ 

KD/5 

/HK 

5 

 ―Rapat Kegiatan 

K3S Kecamatan 

Lubai tersebut …‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital di 

tengah 

kalimat 

―Rapat kegiatan 

K3S Kecamatan 

Lubai tersebut …‖ 

KD/5 

/HK 

6 

 ―… kasus pada 

masing-masing 

Daerah 

kabupaten/kota 

 ―… kasus pada 

masing-masing 

daerah 

kabupaten/kota 

KD/5 

/HK 

7 
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…‖ …‖ 

 ―… kita sudah 

mengikuti aturan 

pemerintah Pusat 

tentang …‖ 

 ―… kita sudah 

mengikuti aturan 

pemerintah pusat 

tentang …‖ 

KD/5 

/HK 

8 

 ―… pembelajaran 

di masa Pandemi 

Covid-19 …‖ 

 ―… pembelajaran 

di masa pandemi 

Covid-19 …‖ 

KD/5 

/HK 

9 

 … seluruh Kepala 

Sekolah tingkat 

Sekolah Dasar … 

 … seluruh kepala 

sekolah tingkat 

sekolah dasar … 

KD/5 

/HK 

10 

 ―… 

menyampaikan 

bahwa di Bulan 

Januari Tahun 

2021 ini …‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

tahun dan 

bulan 

―… 

menyampaikan 

bahwa di bulan 

Januari tahun 

2021 ini …‖ 

KD/5 

/HK 

11 

 … Korwil 

Wilayah 

Kecamatan lubai 

… 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama 

geografi 

… Korwil 

Wilayah 

Kecamatan Lubai 

… 

KD/5 

/HK 

12 

 … pendidikan 

Kecamatan lubai 

tetap menjaga … 

 … pendidikan 

Kecamatan Lubai 

tetap menjaga … 

KD/5 

/HK 

13 

8 ―Masalah Sosial 

adalah perbedaan 

antara harapan …‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital di 

tengah 

kalimat 

―Masalah Sosial 

adalah perbedaan 

antara harapan 

…‖ 

KD/8 

/HK 

14 

 ―… kehilangan 

anaknya karena 

tertendang Unta 

yang dipelihara‖ 

 ―… kehilangan 

anaknya karena 

tertendang unta 

yang dipelihara‖ 

KD/8 

/HK 

15 

 ―… berbulan-

bulan dari Timur 

ke Barat ke 

penjuru dunia‖ 

 ―… berbulan-

bulan dari timur 

ke barat ke 

penjuru dunia‖ 

KD/8 

/HK 

16 

 ―… Urwah Bin 

Zubair murid 

sahabat Nabi‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

penulisan 

bin 

―… Urwah bin 

Zubair murid 

sahabat Nabi‖ 

KD/8 

/HK 

17 

 ―… Urwah Bin 

Zubair murid 

sahabat Nabi‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama gelar 

kehormatan  

―… Urwah bin 

Zubair murid 

sahabat nabi‖ 

KD/8 

/HK 

18 

9 ―Koran SINAR Penggunaan ―Koran Sinar KD/8 19 
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PAGI, Kab. 

Jeneponto‖ 

huruf 

kapital pada 

nama surat 

kabar 

Pagi, Kab. 

Jeneponto‖ 

 

 

/HK 

 ―Koran SINAR 

PAGI, Kab. 

Muara Enim‖ 

 ―Koran Sinar 

Pagi, Kab. Muara 

Enim‖ 

KD/8 

/HK 

20 

 ―… tahun ini akan 

dilaksanakan 

Asesmen 

Nasional‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital di 

tengah 

kalimat 

―… tahun ini akan 

dilaksanakan 

asesmen nasional‖ 

KD/8 

/HK 

21 

 ―… Sekolah 

Adiwiyata di 

tingkat Kabupaten 

bersama …‖ 

 ―… Sekolah 

Adiwiyata di 

tingkat kabupaten 

bersama …‖ 

KD/8 

/HK 

22 

 ―… menyambut 

baik kedatangan 

TIM Pembina 

Lematang lestari 

…‖ 

 ―… menyambut 

baik kedatangan  

tim Pembina 

Lematang lestari 

…‖ 

KD/8 

/HK 

23 

 ―… lingkungan 

SDN 1 lubai 

dalam 

memberikan …‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama 

geografi 

―… lingkungan 

SDN 1 Lubai 

dalam 

memberikan …‖ 

KD/8 

/HK 

24 

17 ―Koran SINAR 

PAGI (Kabupaten 

Bandung)‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar 

Pagi (Kabupaten 

Bandung)‖ 

KD/17 

/HK 

25 

 ―Berlangsung 

setiap hari Jumat 

bada Isya …‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital di 

tengah 

kalimat 

―Berlangsung 

setiap hari Jumat 

bada isya …‖ 

KD/17 

/HK 

26 

 ―Begitu juga hati 

Jika tidak diisi 

oleh ilmu …‖ 

 ―Begitu juga hati 

jika tidak diisi 

oleh ilmu …‖ 

KD/17 

/HK 

27 

 ―… pesan dari 

Ibnu Qudamah 

tentang 10 ciri hati 

yang matI‖ 

 ―… pesan dari 

Ibnu Qudamah 

tentang 10 ciri 

hati yang mati‖ 

KD/17 

/HK 

28 

 ―Mereka tahu 

tentang Surga tapi 

tidak bergairah 

meraihnya‖ 

 ―Mereka tahu 

tentang surga tapi 

tidak bergairah 

meraihnya‖ 

KD/17 

/HK 

29 

 ―Lalu tahu tentang  ―Lalu tahu tentang KD/17 30 
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Neraka tapi tidak 

berupaya 

menjauhinya‖ 

neraka tapi tidak 

berupaya 

menjauhinya‖ 

/HK 

 ―… mereka yang 

mengetahui 

tentang Allah tapi 

tidak taat 

kepadanya‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama 

agama dan 

kata ganti 

untuk 

Tuhan 

―… mereka yang 

mengetahui 

tentang Allah tapi 

tidak taat kepada-

Nya‖ 

KD/17 

/HK 

31 

 ―Sehingga umat 

islam mengalami 

kesedihan‖ 

 ―Sehingga umat 

Islam mengalami 

kesedihan‖ 

KD/17 

/HK 

32 

 ―Karena ulama 

dan umat islam 

yang tersisa 

terbiasa sangat 

gigih …‖ 

 ―Karena ulama 

dan umat Islam 

yang tersisa 

terbiasa sangat 

gigih …‖ 

KD/17 

/HK 

33 

23 ―3 Sikap Muslim 

menghadapi 

Bencana‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

judul 

―3 Sikap Muslim 

Menghadapi 

Bencana‖ 

KD/23 

/HK 

34 

 ―… dalam kajian 

takzkiyatun nafs 

di Masjid 

Mujahidin …‖ 

 ―… dalam kajian 

Takzkiyatun Nafs 

di Masjid 

Mujahidin …‖ 

KD/23 

/HK 

35 

 ―… orang beriman 

sesuai dengan 

sabda / petunjuk 

Nabi‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama gelar 

kehormatan 

―… orang 

beriman sesuai 

dengan sabda / 

petunjuk nabi‖ 

KD/23 

/HK 

36 

 ―Seperti do‘a yang 

diajarkan oleh 

Nabi‖ 

 ―Seperti do‘a 

yang diajarkan 

oleh nabi‖ 

KD/23 

/HK 

37 

 ―Menurut qur‘an 

surat An Nisa ayat 

79‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama kitab 

suci 

―Menurut Qur‘an 

surat An Nisa ayat 

79‖ 

KD/23 

/HK 

38 

 ―Koran SINAR 

PAGI (Bandung)‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar Pagi 

(Bandung)‖ 

KD/23 

/HK 

39 

 ―… bantuan juga 

dari pemerintah 

yang dikelola oleh 

Penggunaan 

huruf 

kapital di 

―… bantuan juga 

dari pemerintah 

yang dikelola oleh 

KD/23 

/HK 

40 
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Istri dirumah‖ tengah 

kalimat 

istri dirumah‖ 

 … Quran surat 

Asy Syura Ayat 30 

 … Quran surat 

Asy Syura ayat 30 

KD/23 

/HK 

41 

25 ―Demikian 

penegasan Pakar 

komunikasi dan 

motivasi nasional 

…‖ 

 Demikian 

penegasan pakar 

komunikasi dan 

motivasi nasional 

…‖ 

KD/25 

/HK 

42 

 ―… saat 

memberikan 

Sharing 

Komunikasi dan 

Motivasi kepada 

prajurit …‖ 

 ―… saat 

memberikan 

sharing 

komunikasi dan 

motivasi kepada 

prajurit …‖ 

KD/25 

/HK 

43 

 ―… TNI sebagai 

penjaga NKRI 

memiliki senjata 

utama yakni 

Komunikasi‖ 

 ―… TNI sebagai 

penjaga NKRI 

memiliki senjata 

utama yakni 

komunikasi‖ 

KD/25 

/HK 

44 

 ―Senjata utama 

prajurit TNI adalaj 

Komunikasi …‖ 

 ―Senjata utama 

prajurit TNI 

adalaj komunikasi 

…‖ 

KD/25 

/HK 

45 

 ―Yakni Audible 

(dapat didengar 

atau mudah 

dipahami …)‖ 

 ―Yakni audible 

(dapat didengar 

atau mudah 

dipahami …)‖ 

KD/25 

/HK 

46 

 ―… Emphaty 

(selalu atau bisa 

merasa …)‖ 

 ―… emphaty 

(selalu atau bisa 

merasa …)‖ 

KD/25 

/HK 

47 

 ― … Respect 

(menghormati 

orang lain) …‖ 

 ― … respect 

(menghormati 

orang lain) …‖ 

KD/25 

/HK 

48 

 ―… Clarity 

(gunakan kalimat 

sederhana secara 

…)‖ 

 ―… clarity 

(gunakan kalimat 

sederhana secara 

…)‖ 

KD/25 

/HK 

49 

 ―… Humble 

(rendah hati dan 

tidak sombong) 

…‖ 

 ―…humble 

(rendah hati dan 

tidak sombong) 

…‖ 

KD/25 

/HK 

50 

 ―… Action dan 

Consistency 

(melaksanakan 

aksi nyata …)‖ 

 ―… action dan 

consistency 

(melaksanakan 

aksi nyata …)‖ 

KD/25 

/HK 

51 

26 ―Penyaluran 

dananya 

 ―Penyaluran 

dananya 

KD/26 

/HK 

52 
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berbarengan 

dengan bantuan 

Siswa KETM …‖ 

berbarengan 

dengan bantuan 

siswa KETM …‖ 

 ―Pendidikan di 

masa pandemi di 

tingkat Sekolah 

Menengah Atas 

tetap diupayakan 

optimal‖ 

 ―Pendidikan di 

masa pandemi di 

tingkat sekolah 

menengah atas 

tetap diupayakan 

optimal‖ 

KD/26 

/HK 

53 

 ―… dalam waktu 

yang fleksibel, 

Jelasnya diruang 

kerya …‖ 

 ―… dalam waktu 

yang fleksibel, 

jelasnya diruang 

kerya …‖ 

KD/26 

/HK 

54 

 ―… siswa yang 

memiliki kartu 

indonesia pintar 

itu  otomatis 

menerima bantuan 

…‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama 

geografi 

―… siswa yang 

memiliki kartu 

Indonesia pintar 

itu otomatis 

menerima bantuan 

…‖ 

KD/26 

/HK 

55 

 ―Kotan SINAR 

PAGI (Kota 

Bandung)‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar Pagi 

(Kota Bandung)‖ 

KD/26 

/HK 

56 

27 ―Koran SINAR 

PAGI (Cimahi)‖ 

 ―Koran Sinar Pagi 

(Cimahi)‖ 

KD/26 

/HK 

57 

 ―Koran SINAR 

PAGI (Cimahi)‖ 

 ―Koran Sinar Pagi 

(Cimahi)‖ 

KD/26 

/HK 

58 

 ―… kepala SMA 

Swasta, Himpunan 

mahasiswa, ,,,‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital di 

tengah 

kalimat 

―… kepala SMA 

Swasta, himpunan 

mahasiswa, ,,,‖ 

KD/26 

/HK 

59 

 ―… kepala SMA 

Swasta, Himpunan 

mahasiswa, ,,,‖ 

 ―… kepala SMA 

Swasta, himpunan 

mahasiswa, ,,,‖ 

KD/26 

/HK 

60 

 ―Kami 

memberikan 

usulan dari Ikatan 

Mahasiswa 

keguruan dan ilmu 

pendidikan …‖ 

 ―Kami 

memberikan 

usulan dari ikatan 

mahasiswa 

keguruan dan 

ilmu pendidikan 

…‖ 

KD/26 

/HK 

61 

 ―… dengan tungan 

yang mencapai 6.5 

Juta‖ 

 ―… dengan 

tungan yang 

mencapai 6,5 

juta‖ 

KD/26 

/HK 

62 

 ―Kadisdik Jabar Penggunaan ―Kadisdik Jabar KD/26 63 
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Akan Pindahkan 

―Sang Matahari 

Kembar‖ Di 

Sekolah 

Negeri?...‖ 

huruf 

kapital 

dalam 

penulisan 

judul 

Akan Pindahkan 

―Sang Matahari 

Kembar‖ di 

Sekolah 

Negeri?...‖ 

/HK 

30 ―Koran SINAR 

PAGI (Kabupaten 

Bandung) 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar 

Pagi (Kabupaten 

Bandung) 

KD/30 

/HK 

64 

 ―Koran SINAR 

PAGI, Kab. 

Garut‖ 

 ―Koran Sinar 

Pagi, Kab. Garut‖ 

KD/30 

/HK 

65 

 ―Jurnalis Koran 

SINAR PAGI 
menyempatkan 

berbincang dengan 

…‖ 

 ―Jurnalis Koran 

Sinar Pagi 

menyempatkan 

berbincang 

dengan …‖ 

KD/30 

/HK 

66 

 ―… merayakan 

dan memperingati 

Hari Lahir 

(Harlah) ke-95 

…‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital di 

tengah 

kalimat 

―… merayakan 

dan memperingati 

hari lahir (harlah) 

ke-95 …‖ 

KD/30 

/HK 

67 

 ―Perlu sinergis 

dengan pihak 

Pesantren ataupun 

guru-gurunya‖ 

 ―Perlu sinergis 

dengan pihak 

pesantren ataupun 

guru-gurunya‖ 

KD/30 

/HK 

68 

 ―Fauzi pin 

menjelaskan 

kedepannya 

Pesantren ini akan 

mengalami 

perkembangan‖ 

 ―Fauzi pin 

menjelaskan 

kedepannya 

pesantren ini akan 

mengalami 

perkembangan‖ 

KD/30 

/HK 

69 

 ―… berdiri seperti 

Alif dalam 

kejujuran …‖ 

 ―… berdiri seperti 

alif dalam 

kejujuran …‖ 

KD/30 

/HK 

70 

 ―Mereka meminta 

nasihat dari Ulama 

di pesantren ini‖ 

 ―Mereka meminta 

nasihat dari ulama 

di pesantren ini‖ 

KD/30 

/HK 

71 

 ―… kepala MTs 

yang berdiri 

dibawah 

organisasi islam‖ 

Penggunaan 

huruf 

kapital pada 

nama 

agama 

―… kepala MTs 

yang berdiri di 

bawah organisasi 

Islam‖ 

KD/30 

/HK 

72 
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Keterangan kode 

KD   : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

HK    : kode untuk kesalahan pemakaian huruf kapital 

Kartu Data Kesalahan Penggunaan Cetak Miring 

Tangg

al 

Terbit 

Bentuk Kesalahan 

Penulisan 

Jenis 

Kesalahan 

Penggunaan 

Cetak 

Miring 

Bentuk yang Sudah 

Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah 

1 ―Koran SINAR 

PAGI, Kabupaten 

Ciamis‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar Pagi, 

Kabupaten Ciamis‖ 

KD/1 

/CM 

1 

4 ―Koran Sinar Pagi, 

(Bandung)‖ 

 ―Koran Sinar Pagi, 

(Bandung)‖ 

KD/4 

/CM 

2 

 ―… suka rela 

melaksanakan secara 

online untuk 

keamanan siswanya‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

unsur 

bahasa 

asing 

―… suka rela 

melaksanakan secara 

online untuk 

keamanan siswanya‖ 

KD/4 

/CM 

3 

 ―… pemerintah 

daerah membatalkan 

sekolah tatap muka 

dan kembali sekolah 

online‖ 

 ―… pemerintah 

daerah membatalkan 

sekolah tatap muka 

dan kembali sekolah 

online‖ 

KD/4 

/CM 

4 

 ―… kurikulum 

berbasis karakter dan 

based learning 
dengan kearifan lokal 

…‖ 

 ―… kurikulum 

berbasis karakter dan 

based learning 

dengan kearifan 

lokal …‖ 

KD/4 

/CM 

5 

5 ―Koran SINAR 

PAGI, Kab. Muara 

Enim‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar Pagi, 

Kab. Muara Enim‖ 

KD/5 

/CM 

6 

 ―… banyak siswa 

yang tidak memiliki 

HP (Handphone),‖ 

ujarnya‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

unsur 

bahasa 

asing 

―… banyak siswa 

yang tidak memiliki 

HP (handphone),‖ 

ujarnya‖ 

KD/5 

/CM 

7 

8 ―… jurnalis media  ―… jurnalis media KD/8 8 
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cetak & online …‖ cetak & online …‖ /CM 

9 ―Koran SINAR 

PAGI, Kab. 

Jeneponto‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar Pagi, 

Kab. Jeneponto‖ 

KD/9 

/CM 

9 

 ―Koran SINAR 

PAGI, Kab. Muara 

Enim‖ 

 ―Koran Sinar Pagi 

Kab. Muara Enim‖ 

KD/9 

/CM 

10 

 ―… asesmen tidak 

menentukan 

peringkat sekolah, 

namun outcomes dari 

asesmen nasional …‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

unsur 

bahasa 

asing 

―… asesmen tidak 

menentukan 

peringkat sekolah, 

namun outcomes 

dari asesmen 

nasional …‖ 

KD/9 

/CM 

11 

17 ―Koran SINAR 

PAGI, (Kabupaten 

Bandung)‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar Pagi, 

(Kabupaten 

Bandung)‖ 

KD/17 

/CM 

12 

 ―… Jurnalis Media 

Cetak & Online …‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

unsur 

bahasa 

asing 

―… Jurnalis Media 

Cetak & Online …‖ 

KD/17 

/CM 

13 

23 ―Koran Sinar Pagi, 

(Kabupaten 

Bandung)‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar Pagi, 

(Kabupaten 

Bandung)‖ 

KD/23 

/CM 

14 

 ―Koran SINAR 

PAGI, (Bandung)‖ 

 ―Koran Sinar Pagi, 

(Bandung)‖ 

KD/23 

/CM 

15 

 ―Inna lillaahi wa 

innaa ilaihi 

raaji’uun‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

unsur 

bahasa 

asing 

―Inna lillaahi wa 

innaa ilaihi 

raaji‟uun‖ 

KD/23 

/CM 

16 

 ―… 

Alhamdulillahilladzi

’afani 

mimmabtalaka bihi 

wafadhdholanii’ala 

katsirim mimman 

kholaqo tafdhiil‖ 

 Alhamdulillahilladzi

’afani 

mimmabtalaka bihi 

wafadhdholanii’ala 

katsirim mimman 

kholaqo tafdhiil 

KD/23 

/CM 

17 

 ―Namun belum 

punya Hand phone 

 ―Namun belum 

punya hand phone 

KD/23 

/CM 

18 
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untuk belajar di 

bangku SMPnya‖ 

untuk belajar di 

bangku SMPnya‖ 

 ―… jadi males 

sekolah karena kan 

sekarang sekolahnya 

harus online‖ 

 ―… jadi males 

sekolah karena kan 

sekarang sekolahnya 

harus online‖ 

KD/23 

/CM 

19 

25 ―Koran Sinar Pagi 

(Banyumas)‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar Pagi 

(Banyumas)‖ 

KD/25 

/CM 

20 

 ―… saat memberikan 

Sharing Komunikasi 

dan Motivasi kepada 

prajurit …‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

unsur 

bahasa 

asing 

―… saat memberikan 

sharing komunikasi 

dan motivasi kepada 

prajurit …‖ 

KD/25 

/CM 

21 

 ―Yakni Audible 

(dapat didengar atau 

mudah dipahami) …‖ 

 ―Yakni audible 

(dapat didengar atau 

mudah dipahami) 

…‖ 

KD/25 

/CM 

22 

 ―… Emphaty (selalu 

atau bisa merasa …)‖ 

 ―… emphaty (selalu 

atau bisa merasa 

…)‖ 

KD/25 

/CM 

23 

 ― … Respect 

(menghormati orang 

lain) …‖ 

 ― … respect 

(menghormati orang 

lain) …‖ 

KD/25 

/CM 

24 

 ―… Clarity (gunakan 

kalimat sederhana 

secara …)‖ 

 ―… clarity (gunakan 

kalimat sederhana 

secara …)‖ 

KD/25 

/CM 

25 

 ―… Humble (rendah 

hati dan tidak 

sombong) …‖ 

 ―… humble (rendah 

hati dan tidak 

sombong) …‖ 

KD/25 

/CM 

26 

 ―… Action dan 

Consistency 
(melaksanakan aksi 

nyata …)‖ 

 ―… action dan 

consistency 

(melaksanakan aksi 

nyata …)‖ 

KD/25 

/CM 

27 

26 ―Kotan SINAR PAGI 

(Kota Bandung)‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

nama surat 

kabar 

―Koran Sinar Pagi 

(Kota Bandung)‖ 

KD/26 

/CM 

28 

 ―Koran Sinar Pagi 

(Kabupaten 

Bandung)‖ 

 ―Koran Sinar Pagi 

(Kabupaten 

Bandung)‖ 

KD/26 

/CM 

29 

27 ―Koran SINAR 

PAGI (Cimahi)‖ 

 ―Koran Sinar Pagi 

(Cimahi)‖ 

KD/27 

/CM 

30 

 ―Koran SINAR  ―Koran Sinar Pagi KD/27 31 
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PAGI (Cimahi)‖ (Cimahi)‖ /CM 

30 ―Koran SINAR 

PAGI (Kabupaten 

Bandung)‖ 

 ―Koran Sinar Pagi 

(Kabupaten 

Bandung)‖ 

KD/30 

/CM 

32 

 ―Jurnalis Koran 

SINAR PAGI 
menyempatkan 

berbincang dengan 

kepala MTs …‖ 

 ―Jurnalis Koran 

Sinar Pagi 

menyempatkan 

berbincang dengan 

kepala MTs …‖ 

KD/30 

/CM 

33 

 ―Koran SINAR 

PAGI, Kab. Garut‖ 

 ―Koran Sinar Pagi, 

Kab. Garut‖ 

KD/30 

/CM 

34 

 ―… pintu masuk 

yang lebih besar dan 

basement untuk 

parker yang lebih 

besar‖ 

Penggunaan 

cetak 

miring pada 

unsur 

bahasa 

asing 

―… pintu masuk 

yang lebih besar dan 

basement untuk 

parker yang lebih 

besar‖ 

KD/30 

/CM 

35 

 ―… wisuda juga 

dilakukan melalui 

aplikasi video 

telekonferensi zoom 

meeting mengingat 

masih dalam …‖ 

 ―… wisuda juga 

dilakukan melalui 

aplikasi video 

telekonferensi zoom 

meeting mengingat 

masih dalam …‖ 

KD/30 

/CM 

36 

 ―… apalagi saudara-

saudara itu di bidang 

engineer di bidang 

teknokratik …‖ 

 ―… apalagi saudara-

saudara itu di bidang 

engineer di bidang 

teknokratik …‖ 

KD/30 

/CM 

37 

Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

CM   : kode untuk kesalahan pemakaian huruf bercetak miring 

Kartu Data Kesalahan Penggunaan Cetak Tebal 

Tanggal 

Terbit 

Bentuk Kesalahan Jenis 

Kesalahan 

Penggunaan 

Cetak Tebal 

Bentuk yang 

Sudah Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah 

1 ―Koran SINAR 

PAGI, Kabupaten 

Ciamis‖ 

Penggunaan 

cetak tebal 

pada nama 

surat kabar 

dan nama 

tempat 

―Koran Sinar 

Pagi, Kabupaten 

Ciamis‖ 

KD/1 

/CT 

1 

5 ―Koran SINAR 

PAGI, Kab. 

Muara Enim‖ 

 ―Koran Sinar 

Pagi, Kab. Muara 

Enim‖ 

KD/5 

/CT 

2 
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9 ―Koran SINAR 

PAGI, Kab. 

Jeneponto‖ 

 ―Koran Sinar 

Pagi, Kab. 

Jeneponto‖ 

KD/9 

/CT 

3 

 “Koran SINAR 

PAGI, Kab. 

Muara Enim‖ 

 ―Koran Sinar 

Pagi, Kab. Muara 

Enim‖ 

KD/9 

/CT 

4 

30 “Koran SINAR 

PAGI, Kab. 

Garut‖ 

 “Koran Sinar 

Pagi, Kab. Garut‖ 

KD/30 

/CT 

5 

Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

CT    : kode untuk kesalahan pemakaian huruf bercetak tebal 

Kartu Data Kesalahan Penulisan Kata Depan 

Tanggal 

Terbit 

Bentuk 

Kesalahan   

Jenis 

Kesalahan 

Penulisan 

Kata Depan 

Bentuk yang 

Sudah Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah  

1 ―Dimana dengan 

patrol secara 

intens dapat 

mencegah …‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

tempat 

―Di mana dengan 

patrol secara 

intens dapat 

mencegah …‖ 

KD/1 

/KD 

1 

 ―… daerah yang 

dikunjungi 

diantaranya 
kawasan 

Terminal Ciamis 

…‖ 

 ―… daerah yang 

dikunjungi di 

antaranya 

kawasan 

Terminal Ciamis 

…‖ 

KD/1 

/KD 

2 

 ―… himbauan 

kepada warga 

disekitar tentang 

pesan-pesan 

kamtibmas …‖ 

 ―… himbauan 

kepada warga di 

sekitar tentang 

pesan-pesan 

kamtibmas …‖ 

KD/1 

/KD 

3 

4 ―Disaat 

pemerintah 

daerah lain 

membatalkan 

agenda 

pembelajaran 

tatap muka …‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

waktu 

―Di saat 

pemerintah 

daerah lain 

membatalkan 

agenda 

pembelajaran 

tatap muka …‖ 

KD/4 

/KD 

4 

5 ―… untuk 

pembelajaran 

tatap muka 

sementara di 

tunda sampai 

Penulisan di- 

yang dipisah  

―… untuk 

pembelajaran 

tatap muka 

sementara 

ditunda sampai 

KD/5 

/KD 

5 
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dengan …‖ dengan …‖ 

 ―… sampai 

dengan vaksin di 

distribusikan 
sambal melihat 

perkembangan 

kasus …‖ 

 ―… sampai 

dengan vaksin 

didistribusikan 

sambal melihat 

perkembangan 

kasus …‖ 

KD/5 

/KD 

6 

 ―Sementara itu, 

ditempat yang 

sama Korwil 

Wilayah 

Kecamatan Lubai 

…‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

tempat 

―Sementara itu, 

ditempat yang 

sama Korwil 

Wilayah 

Kecamatan Lubai 

…‖ 

KD/5 

/KD 

7 

 ―di semua satuan 

pendidikan dan di 

Alihkan dengan 

secara 

pembelajaran 

jarak jauh …‖ 

 ―di semua satuan 

pendidikan dan 

dialihkan dengan 

secara 

pembelajaran 

jarak jauh …‖ 

KD/5 

/KD 

8 

8 ―ilmu yang 

tumbuh diantara 

kesucian hatinya 

atau terkotori 

nafsunya?‖ 

 ―ilmu yang 

tumbuh di antara 

kesucian hatinya 

atau terkotori 

nafsunya?‖ 

KD/8 

/KD 

9 

 ―… amal 

mengajar murid-

muridnya 

langsung dibalas 

didunia saat 

muridnya …‖ 

 ―… amal 

mengajar murid-

muridnya 

langsung dibalas 

di dunia saat 

muridnya …‖ 

KD/8 

/KD 

10 

 ―Disisi lain, 

kepedulian ulama 

terhadap 

umatnya, mereka 

…‖ 

 ―Di sisi lain, 

kepedulian ulama 

terhadap 

umatnya, mereka 

…‖ 

KD/8 

/KD 

11 

 ―Dari kisah-kisah 

diatas sungguh 

indah untuk 

menjadi pelipur 

lara‖ 

 ―Dari kisah-kisah 

di atas sungguh 

indah untuk 

menjadi pelipur 

lara‖ 

KD/8 

/KD 

12 

9 ―… Kab Muara 

Enim yang 

termasuk 

kedalam Tim 

Adiwiyata …‖ 

Penulisan 

kata ke- yang 

menunjukkan 

tempat 

―… Kab Muara 

Enim yang 

termasuk 

kedalam Tim 

Adiwiyata …‖ 

KD/9 

/KD 

13 

 ―… SDN 1 yang 

memiliki ke 

unikan dan 

Penulisan 

kata ke- yang 

dipisah 

―… SDN 1 yang 

memiliki 

keunikan dan 

KD/9 

/KD 

14 
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tanaman …‖ tanaman …‖ 

 ―… ketika berada 

disamping SDN 

1 yang memiliki 

…‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

tempat 

―… ketika berada 

di samping SDN 

1 yang memiliki 

…‖ 

KD/9 

/KD 

15 

 ―… SDN 1 Lubai 

serta memberikan 

sedikit paparan 

diruang rapat 

sekolah …‖ 

 ―… SDN 1 Lubai 

serta memberikan 

sedikit paparan di 

ruang rapat 

sekolah …‖ 

KD/9 

/KD 

16 

 ―Didepan para 

kepala SMK 

Negeri dan 

Swasta …‖ 

 ―Di depan para 

kepala SMK 

Negeri dan 

Swasta …‖ 

KD/9 

/KD 

17 

17 ―Diantaranya 

cirinya, terdapat 

pada mereka 

yang …‖ 

 ―Di antaranya 

cirinya, terdapat 

pada mereka 

yang …‖ 

KD/17 

/KD 

18 

 ―Disisi lain sering 

merasakan 

nikmat Allah tapi 

tidak bersyukur 

…‖ 

 ―Di sisi lain, 

sering merasakan 

nikmat Allah tapi 

tidak bersyukur 

…‖ 

KD/17 

/KD 

19 

 ―Maka diantara 

keputusannya 

para ulama harus 

mengabadikan 

…‖ 

 ―Maka di antara 

keputusannya 

para ulama harus 

mengabadikan 

…‖ 

KD/17 

/KD 

20 

 ―Disisi lain saat 

peperangan juga 

banyak musuh 

yang menyerang 

dengan 

membakar …‖ 

 ―Di sisi lain, saat 

peperangan juga 

banyak musuh 

yang menyerang 

dengan 

membakar …‖ 

KD/17 

/KD 

21 

 ―… kaderisasi 

ulama disetiap 

generasi‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

waktu 

―… kaderisasi 

ulama di setiap 

generasi‖ 

KD/17 

/KD 

22 

 ―… karena sifat 

itu diantara 

penerang setiap 

kekuatan dan 

kekhawatiran‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

tempat 

―… karena sifat 

itu di antara 

penerang setiap 

kekuatan dan 

kekhawatiran‖ 

KD/17 

/KD 

23 

23 ―Pada dasarnya 

musibah yang 

silih berganti 

karena ada 

kemaksiatan 

 ―Pada dasarnya, 

musibah yang 

silih berganti 

karena ada 

kemaksiatan di 

KD/23 

/KD 

24 
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dibumi‖ bumi‖ 

 

 

―Disisi lain 

menurut Syaikh 

Muhammad bin 

Shalih …‖ 

 ―Di sisi lain, 

menurut Syekh 

Muhammad bin 

Shalih …‖ 

KD/23 

/KD 

25 

 ―… kakek Ade 

Suhendi 

mengungkapkan 

dimasa pandemi 

ini Abah tetap 

konsisten …‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

waktu 

―… kakek Ade 

Suhendi 

mengungkapkan 

di masa pandemi 

ini Abah tetap 

konsisten …‖ 

KD/23 

/KD 

26 

 ―… bantuan juga 

dari pemerintah 

yang dikelola 

Istri dirumah‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

tempat 

―… bantuan juga 

dari pemerintah 

yang dikelola istri 

di rumah‖ 

KD/23 

/KD 

27 

 ―Namun belum 

punya Hand 

phone untuk 

belajar dibangku 

SMPnya‖ 

 ―Namun belum 

punya hand 

phone untuk 

belajar di bangku 

SMPnya‖ 

KD/23 

/KD 

28 

25 ―Disinggung 

komunikasi 

disaat pandemi, 

lelaki kelahiran 

23 uari …‖ 

Penulisan di- 

yang 

menunjukkan 

waktu 

―Disinggung 

komunikasi di 

saat pandemi, 

lelaki kelahiran 

23 uari …‖ 

KD/25 

/KD 

29 

 ―… 

mengungkapkan 

dimasa pandemi 

Covid-19 saat ini 

justru menjadi 

media …‖ 

 ―… 

mengungkapkan 

di masa pandemi 

Covid-19 saat ini 

justru menjadi 

media …‖ 

KD/25 

/KD 

30 

 ―Terkait dengan 

kondisi saat ini 

dimasa pandemi 

Covid-19 …‖ 

 ―Terkait dengan 

kondisi saat ini di 

masa pandemi 

Covid-19 …‖ 

KD/25 

/KD 

31 

 ―… membantu 

masyarakatnya 

agar mereka tidak 

terbawa Covid-19 

dimasa pandemi 

ini …‖ 

 ―… membantu 

masyarakatnya 

agar mereka tidak 

terbawa Covid-19 

di masa pandemi 

ini …‖ 

KD/25 

/KD 

32 

 ―melaksanakan 

tugas di masa 

pandemi Covid-

19 dimanapun 

bertugas …‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

tempat 

―melaksanakan 

tugas di masa 

pandemi Covid-

19 di manapun 

bertugas …‖ 

KD/25 

/KD 

33 

 ―… untuk 

melaksanakan 

 ―… untuk 

melaksanakan 

KD/25 

/KD 

34 
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tugasnya terjun 

ditengah 
masyarakat tidak 

kendor …‖ 

tugasnya terjun di 

tengah 

masyarakat tidak 

kendor …‖ 

 ―… khususnya 

Babinsa yang 

secara langsung 

terjun ketengah 

masyarakat‖ 

Penulisan 

kata ke- yang 

menunjukkan 

tempat 

―… khususnya 

Babinsa yang 

secara langsung 

terjun ke tengah 

masyarakat‖ 

KD/25 

/KD 

35 

26 ―Ade 

mengharapkan 

kedepannya, 

semoga anggaran 

dari dinas …‖ 

Penulisan 

kata ke- yang 

menunjukkan 

waktu 

―Ade 

mengharapkan ke 

depannya, 

semoga anggaran 

dari dinas …‖  

KD/26 

/KD 

36 

 ―Syukur-syukur 

bisa diawal atau 

pertengahan 

tahun‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

waktu 

―Syukur-syukur 

bisa di awal atau 

pertengahan 

tahun‖ 

KD/26 

/KD 

37 

 ―Diantaranya 

SMAN 1 

Dayeuhkolot‖ 

Penulisan 

kata di- yang 

menunjukkan 

tempat 

―Di antaranya 

SMAN 1 

Dayeuhkolot‖ 

KD/26 

/KD 

38 

 ―… bisa diakses 

siswa dalam 

waktu yang 

fleksibel, 

Jelasnya diruang 

kerya …‖ 

 ―… bisa diakses 

siswa dalam 

waktu yang 

fleksibel, 

Jelasnya di ruang 

kerya …‖ 

KD/26 

/KD 

39 

 ―Kita melihat 

kejujuran siswa 

itu diantaranya 

bisa saja dari segi 

…‖ 

 ―Kita melihat 

kejujuran siswa 

itu di antaranya 

bisa saja dari segi 

…‖ 

KD/26 

/KD 

40 

 ―… siswa yang 

aktif mengikuti 

perlombaan 

diantaranya ada 

yang lolos …‖ 

 ―… siswa yang 

aktif mengikuti 

perlombaan di 

antaranya ada 

yang lolos …‖ 

KD/26 

/KD 

41 

27 ―Karena ilmu 

bukan hanya di 

dapat diruangan 

…‖ 

 ―Karena ilmu 

bukan hanya di 

dapat di ruangan 

…‖ 

KD/27 

/KD 

42 

 ―Diantaranya 

dengan 

menyamakan 

antara Biaya 

Operasional 

Pendidikan 

 ―Di antaranya 

dengan 

menyamakan 

antara Biaya 

Operasional 

Pendidikan 

KD/27 

/KD 

43 
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daerah …‖ daerah …‖ 

 ―Demi 

mensukseskan 

pembangunan 

kualitas SDM 

kedepannya 
setiap warga 

Jabar‖ 

Penulisan 

kata ke- yang 

menunjukkan 

waktu 

―Demi 

menyukseskan 

pembangunan 

kualitas SDM ke 

depannya setiap 

warga Jabar‖ 

KD/27 

/KD 

44 

 ―Karena 

pendidikan ini 

penggerak setiap 

pembangunan 

kedepan‖ 

 ―Karena 

pendidikan ini 

penggerak setiap 

pembangunan ke 

depan‖ 

KD/27 

/KD 

45 

 ―… adaptasi 

kebiasaan baru 

hingga peradaban 

baru 

kedepannya‖ 

 ―… adaptasi 

kebiasaan baru 

hingga peradaban 

baru ke 

depannya‖ 

KD/27 

/KD 

46 

 ―Jadi tidak ada 

perbedaan beban 

biaya dan fasilitas 

kedepannya …‖ 

 ―Jadi, tidak ada 

perbedaan beban 

biaya dan fasilitas 

ke depannya …‖ 

KD/27 

/KD 

47 

 ―Karena ilmu 

bukan hanya di 

dapat …‖ 

Penulisan di- 

yang dipisah 

―Karena ilmu 

bukan hanya 

didapat …‖ 

KD/27 

/KD 

48 

 ―… yang 

bersertifikasi 

sebagai guru 

pengganti dimasa 

darurat jumlah 

guru‖ 

Penulisan di- 

yang 

menunjukkan 

waktu 

―… yang 

bersertifikasi 

sebagai guru 

pengganti di 

masa darurat 

jumlah guru‖ 

KD/27 

/KD 

49 

30 ―… diminati oleh 

semua pihak 

dalam mendidik 

generasi 

kedepan‖ 

Penulisan 

kata ke- yang 

menunjukkan 

waktu 

―… diminati oleh 

semua pihak 

dalam mendidik 

generasi ke 

depan‖ 

KD/30 

/KD 

50 

 ―Fauzi pun 

menjelaskan 

kedepannya 
pesantren ini 

akan …‖ 

 ―Fauzi pun 

menjelaskan ke 

depannya 

pesantren ini 

akan …‖ 

KD/30 

/KD 

51 

 ―… 

menyempatkan 

berbincang 

dengan kepala 

MTs yang berdiri 

dibawah 
organisasi islam‖ 

Penulisan di- 

yang 

menunjukkan 

waktu 

―… 

menyempatkan 

berbincang 

dengan kepala 

MTs yang berdiri 

di bawah 

organisasi Islam‖ 

KD/30 

/KD 

52 
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 ―Pada saat 

dirumah 
dimanjakan 

dengan dibiarkan 

begitu saja‖ 

 ―Pada saat di 

rumah 

dimanjakan 

dengan dibiarkan 

begitu saja‖ 

KD/30 

/KD 

53 

 ―… perluasan 

asrama untuk 

mereka yang 

ingin belajar 

disini lebih lama‖ 

 ―… perluasan 

asrama untuk 

mereka yang 

ingin belajar di 

sini lebih lama‖ 

KD/30 

/KD 

54 

 ―… karena diluar 

sana masih 

banyak guru-guru 

yang ingin 

mengajar di sini‖ 

 ―… karena di luar 

sana masih 

banyak guru-guru 

yang ingin 

mengajar di sini‖ 

KD/30 

/KD 

55 

Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

KD    : kode untuk kesalahan penulisan kata depan 

 

Kartu Data Kesalahan Penulisan Kata Baku 

Tanggal 

Terbit 

Bentuk Kesalahan Jenis 

Kesalahan 

Penulisan 

Kata Baku 

Bentuk yang 

Sudah Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah 

1 ―… dengan patrol 

secara intens dapat 

mencegah dan 

meminimalisir 
serta mendeteksi 

…‖ 

Kesalahan 

penulisan 

kata baku 

―… dengan patrol 

secara intens 

dapat mencegah 

dan 

meminimalkan 

serta mendeteksi 

…‖ 

KD/31 

/KB 

1 

5 ―Insya Allah, kami 

dari wilayah 

pendidikan 

Kecamatan lubai 

…‖ 

 ―Insyaallah, kami 

dari wilayah 

pendidikan 

Kecamatan lubai 

…‖ 

KD/5 

/KB 

2 

 ―… dia meminta 

kepada Korwil 

Pahrudin S.Pd.i 

agar 

dikordinasikan 
dulu sejelas – 

jelasnya …‖ 

 ―… dia meminta 

kepada Korwil 

Pahrudin S.Pd.i 

agar 

dik0ordinasikan 

dulu sejelas-

jelasnya …‖ 

KD/5 

/KB 

3 

8 ―Dan berwasiat  ―Dan berwasiat KD/8 4 
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ingin disholatkan 

olehnya‖ 

ingin disalatkan 

olehnya‖ 

/KB 

 ―Lalu ulama 

tersebut 

mempersilahkan 
menyediakan 

makan malam 

untuknya‖ 

 ―Lalu ulama 

tersebut 

mempersilakan 

menyediakan 

makan malam 

untuknya‖ 

KD/8 

/KB 

5 

 ―Dalam hal 

keihklasan kita 

bisa meneladani 

Sufyan Ats-Tsauri‖ 

 ―Dalam hal 

keikhlasan kita 

bisa meneladani 

Sufyan Ats-

Tsauri‖ 

KD/8 

/KB 

6 

9 ―… melakukan 

kunjungan kerja ke 

Kabupaten 

Jeneponto, Jum’at 

(08/01/21)‖ 

 ―… melakukan 

kunjungan kerja 

ke Kabupaten 

Jeneponto, Jumat 

(08/01/21)‖ 

KD/9 

/KB 

7 

 ―… menyampaikan 

apreasi dan 

penghargaan 

kepada para kepala 

sekolah …‖ 

 ―… 

menyampaikan 

apresiasi dan 

penghargaan 

kepada para 

kepala sekolah 

…‖ 

KD/9 

/KB 

8 

 ―… para kepala 

sekolah dihimbau 

untuk 

menyampaikan 

kepada guru-

gurunya …‖ 

 ―… para kepala 

sekolah diimbau 

untuk 

menyampaikan 

kepada guru-

gurunya …‖ 

KD/9 

/KB 

9 

 ―… Pembina 

Adiwinata SDN 1, 

Rohaida,S.Pd, 

terkait …‖ 

 ―… Pembina 

Adiwiyata SDN 1, 

Rohaida,S.Pd., 

terkait …‖ 

KD/9 

/KB 

10 

17 ―Sebelum 

Menyimak Sirah 

Nabawiyah, 

Jama’ah 
Diingatkan Tentang 

10 Ciri Hati Mati‖ 

 ―Sebelum 

Menyimak Sirah 

Nabawiyah, 

Jamaah 

Diingatkan 

Tentang 10 Ciri 

Hati Mati‖ 

KD/17 

/KB 

11 

 ―Acara 

menghadirkan 

narasumber Ustadz 

Zaki Muslim‖ 

 ―Acara 

menghadirkan 

narasumber Ustaz 

Zaki Muslim‖ 

KD/17 

/KB 

12 

 ―Pada acara 

tersebut Ustadz 

 ―Pada acara 

tersebut Ustaz 

KD/17 

/KB 

13 
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Zaki Muzlim 

menyampaikan 

bahwa …‖ 

Zaki Muzlim 

menyampaikan 

bahwa …‖ 

 ―Berlangsung 

setiap hari Jumat 

bada Isya …‖ 

 ―Berlangsung 

setiap hari Jumat 

bakda Isya …‖ 

KD/17 

/KB 

14 

 ―Setelah 

menjelaskan itu 

Ustadz Zaki 

Muslim 

menyampaikan …‖ 

 ―Setelah 

menjelaskan itu, 

Ustaz Zaki 

Muslim 

menyampaikan 

…‖ 

KD/17 

/KB 

15 

 ―Mengetahui 

tentang Rasul tapi 

tidak mentaati 

jalan yang 

ditempuhnya‖ 

 ―Mengetahui 

tentang rasul tapi 

tidak menaati 

jalan yang 

ditempuhnya‖ 

KD/17 

/KB 

16 

 ―Mengetahui Al-

quran tetapi tidak 

membaca …‖ 

 ―Mengetahui Al-

Qur‘an tetapi 

tidak membaca 

…‖ 

KD/17 

/KB 

17 

 ―Mereka tau 

tentang Surga tapi 

tidak bergairah 

meraihnya‖ 

 ―Mereka tahu 

tentang surga tapi 

tidak bergairah 

meraihnya‖ 

KD/17 

/KB 

18 

 ―Setelah itu Ustadz 

Zaki Muslim 

menjelaskan 

tentang kajian …‖ 

 ―Setelah itu Ustaz 

Zaki Muslim 

menjelaskan 

tentang kajian …‖ 

KD/17 

/KB 

19 

 ―Pada acara 

tersebut para 

jama’ah terlihat 

…‖ 

 ―Pada acara 

tersebut 

parajamaah 

terlihat …‖ 

KD/17 

/KB 

20 

 ―… terlihat sangat 

khusyu menyimak 

kisah-kisah yang 

…‖ 

 ―… terlihat sangat 

khusyuk 

menyimak kisah-

kisah yang …‖ 

KD/17 

/KB 

21 

 ―… kisah-kisah 

yang dialami 

rosulnya‖ 

 ―… kisah-kisah 

yang dialami 

rasulnya‖ 

KD/17 

/KB 

22 

 ―… banyak umat 

Muslim 

berpandangan 

tentang terbuktinya 

hadits Rasulullah 

SAW‖ 

 ―… banyak umat 

Muslim 

berpandangan 

tentang 

terbuktinya hadis 

Rasulullah saw.‖ 

KD/17 

/KB 

23 

 ―Hadits 

diriwayatkan Imam 

 ―Hadis 

diriwayatkan 

KD/17 

/KB 

24 
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Bukhari dan 

Muslim‖ 

Imam Bukhari dan 

Muslim‖ 

 ―Karena mereka 

menganalisa dari 

sana kekuatan 

lawannya‖ 

 ―Karena mereka 

menganalisis dari 

sana kekuatan 

lawannya‖ 

KD/17 

/KB 

25 

23 ―Ustadz Ruslan 

Gunawan S.Ag 

dalam kajian …‖ 

 ―Ustaz Ruslan 

Gunawan S.Ag. 

dalam kajian …‖ 

KD/23 

/KB 

26 

 ―… menegur 

manusia agar 

kembali kepada 

Alloh‖ 

 ―… menegur 

manusia agar 

kembali kepada 

Allah‖ 

KD/23 

/KB 

27 

 ―… semuanya itu 

lemah dihadapan 

Alloh‖ 

 ―… semuanya itu 

lemah dihadapan 

Allah‖ 

KD/23 

/KB 

28 

 ―… Kalimantan 

dan daerah lainnya. 

Semuanya atas ijin 

Alloh‖ 

 ―… Kalimantan 

dan daerah 

lainnya. 

Semuanya atas 

izin Allah‖ 

KD/23 

/KB 

29 

 ―… Kalimantan 

dan daerah lainnya. 

Semuanya atas ijin 

Alloh‖ 

 ―… Kalimantan 

dan daerah 

lainnya. 

Semuanya atas 

izin Allah‖ 

KD/23 

/KB 

30 

 ―Menurut qur’an 

surat An Nisa ayat 

79‖ 

 ―Menurut Quran 

surah An Nisa 

ayat 79‖ 

KD/23 

/KB 

31 

 ―Menurut qur‘an 

surat An Nisa ayat 

79‖ 

 ―Menurut Quran 

surah An Nisa 

ayat 79‖ 

KD/23 

/KB 

32 

 ―… jelasnya Ustadz 

Ruslan Gunawan 

dalam mukadimah 

dakwahnya …‖ 

 ―… jelasnya Ustaz 

Ruslan Gunawan 

dalam mukadimah 

dakwahnya …‖ 

KD/23 

/KB 

33 

 ―Lalu Ustadz 

Ruslan 

membacakan Quran 

…‖ 

 ―Lalu, Ustaz 

Ruslan 

membacakan 

Quran …‖ 

KD/23 

/KB 

34 

 ―Lalu Ustadz 

Ruslan 

membacakan 

Quran …‖ 

 ―Lalu Ustaz 

Ruslan 

membacakan 

Qur‘an …‖ 

KD/23 

/KB 

35 

 ―… membacakan 

Quran surat As-

Syura …‖ 

 ―… membacakan 

Quran surah As-

Syura …‖ 

KD/23 

/KB 

36 

 ―Rosulullah  ―Rasulullah KD/23 37 
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menyampaikan jika 

ada musibah yang 

menimpa manusia‖ 

menyampaikan 

jika ada musibah 

yang menimpa 

manusia‖ 

/KB 

 ―Maka lekas 

kembali kepada 

Alloh diawali 

dengan …‖ 

 ―Maka lekas 

kembali kepada 

Allah diawali 

dengan …‖ 

KD/23 

/KB 

38 

 ―Maka lekas 

kembali kepada 

Alloh diawali 

dengan berdzikir‖ 

 ―Maka lekas 

kembali kepada 

Allah diawali 

dengan berzikir‖ 

KD/23 

/KB 

39 

 ―Hal ini dijelaskan 

dalam firman Alloh 

…‖ 

 ―Hal ini dijelaskan 

dalam firman 

Allah …‖ 

KD/23 

/KB 

40 

 ―… pada surat Al 

Baqoroh 156‖ 

 ―… pada surah Al 

Baqarah : 156‖ 

KD/23 

/KB 

41 

 ―Setelah 

mengucapkan 

dzikir, kita 

diarahkan …‖ 

 ―Setelah 

mengucapkan 

zikir, kita 

diarahkan …‖ 

KD/23 

/KB 

42 

 ―… kita diarahkan 

untuk berdo’a dan 

beristigfar‖ 

 ―… kita diarahkan 

untuk berdoa dan 

beristigfar‖ 

KD/23 

/KB 

43 

 ―Seperti do’a yang 

diajarkan oleh 

Nabi‖ 

 ―Seperti doa yang 

diajarkan oleh 

nabi‖ 

KD/23 

/KB 

44 

 ―Dalam prakteknya 

para ulama 

mengkhususkan 

agar …‖ 

 ―Dalam 

praktiknya 

paraulama 

mengkhususkan 

agar …‖ 

KD/23 

/KB 

45 

 ―… 

mengkhususkan 

agar do’a ini 

dibacakan dalam 

hati‖ 

 ―… 

mengkhususkan 

agar doa ini 

dibacakan dalam 

hati‖ 

KD/23 

/KB 

46 

 ―… bisa saja orang 

yang mendengar isi 

do’a ini justru akan 

semakin bersedih 

…‖ 

 ―… bisa saja 

orang yang 

mendengar isi doa 

ini justru akan 

semakin bersedih 

…‖ 

KD/23 

/KB 

47 

 ―Disisi lain 

menurut Syaikh 

Muhammad bin 

Shalih …‖ 

 ―Di sisi lain, 

menurut Syekh 

Muhammad bin 

Shalih …‖ 

KD/23 

/KB 

48 

 ―… musibah  ―… musibah KD/23 49 
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menimpa manusia 

karena 

kemusyrikan atau 

kebid’ahan‖ 

menimpa manusia 

karena 

kemusyrikan atau 

kebidahan‖ 

/KB 

 ―Maka do’a ini 

harus dibacakan 

dengan keras …‖ 

 ―Maka doa ini 

harus dibacakan 

dengan keras …‖ 

KD/23 

/KB 

50 

 ―… Ustadz Ruslan 

menyarankan agar 

kita senantiasa 

tawasul …‖ 

 ―… Ustaz Ruslan 

menyarankan agar 

kita senantiasa 

tawasul …‖ 

KD/23 

/KB 

51 

 ―… senantiasa 

tawasul dengan 

beramal sholeh‖ 

 ―… senantiasa 

tawasul dengan 

beramal saleh‖ 

KD/23 

/KB 

52 

 ―… orang 

beriman/bertakwa 

kembali seutuhnya 

kepada Alloh‖ 

 ―… orang 

beriman/bertakwa 

kembali seutuhnya 

kepada Allah‖ 

KD/23 

/KB 

53 

 ―Siswa SMPN 21 

Kota Bandung Tak 

Punya HP Jadi 

Males Sekolah‖ 

 ―Siswa SMPN 21 

Kota Bandung 

Tak Punya HP 

Jadi Malas 

Sekolah‖ 

KD/23 

/KB 

54 

 ―Pedagang kecil 

sangat merasakan 

beban dari turunnya 

omset jualan …‖ 

 ―Pedagang kecil 

sangat merasakan 

beban dari 

turunnya omzet 

jualan …‖ 

KD/23 

/KB 

55 

 ―Penjual buku, 

Kake Ade Suhendi 

mengungkapkan 

…‖ 

 ―Penjual buku, 

Kakek Ade 

Suhendi 

mengungkapkan 

…‖ 

KD/23 

/KB 

56 

 ―… Abah tetap 

konsisten 

menjemput rizki‖ 

 ―… Abah tetap 

konsisten 

menjemput 

rezeki‖ 

KD/23 

/KB 

57 

 ―Namun dengan 

bantuan BPJS 

Kesehatan lalu 

dioprasi …‖ 

 ―Namun dengan 

bantuan BPJS 

Kesehatan lalu 

dioperasi …‖ 

KD/23 

/KB 

58 

 ―Udah tua masih 

tetap usaha …‖ 

 ―Sudah tua masih 

tetap usaha …‖ 

KD/23 

/KB 

59 

 ―… terus mereka 

ngasih lebih dari 

harga buku …‖ 

 ―… terus mereka 

memberi lebih 

dari harga buku 

…‖ 

KD/23 

/KB 

60 

 ―Abah Ade  ―Abah Ade KD/23 61 
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merasakan lumayan 

berat dan perihatin 

juga …‖ 

merasakan 

lumayan berat dan 

prihatin juga …‖ 

/KB 

 ―… baru dapat 50-

100 ribu omset 

jualan hariannya‖ 

 ―… baru dapat 50-

100 ribu omzet 

jualan hariannya‖ 

KD/23 

/KB 

62 

 ―Istri lebih tau, 

karena saya sibuk 

jualan di jalan‖ 

 ―Istri lebih tahu, 

karena saya sibuk 

jualan di jalan‖ 

KD/23 

/KB 

63 

 ―… kalau jualan 

makanan kan suka 

basi, kalua buku ga 

akan basi‖ 

 ―… kalau jualan 

makanan kan suka 

basi, kalua buku 

tidak akan basi‖ 

KD/23 

/KB 

64 

 ―Sekarang jualan 

kadang dilarang, ga 

seperti dulu‖ 

 ―Sekarang jualan 

kadang dilarang, 

tidak seperti dulu‖ 

KD/23 

/KB 

65 

25 ―... bersentuhan 

langsung dengan 

masyarakat dalam 

menjaga dan 

mengawal wilayah 

terirorial‖ 

 ―... bersentuhan 

langsung dengan 

masyarakat dalam 

menjaga dan 

mengawal wilayah 

teritorial‖ 

KD/25 

/KB 

66 

 ―Komunikasi atau 

juga silaturahim 

juga dianjurkan 

oleh agama …‖ 

 ―Komunikasi atau 

juga silaturahmi 

juga dianjurkan 

oleh agama …‖ 

KD/25 

/KB 

67 

 ―… membuka 

jarring komunikasi 

yang luas dan akan 

membuka jalan 

rejeki yang luas 

…‖ 

 ―… membuka 

jarring 

komunikasi yang 

luas dan akan 

membuka jalan 

rezeki yang luas 

…‖ 

KD/25 

/KB 

68 

26 ―Bantuan KETM & 

RMP Bareng Cair 

Ahir Desember, 

Simbolis Dibagikan 

Hari Ini‖ 

 ―Bantuan KETM 

& RMP Bareng 

Cair Akhir 

Desember, 

Simbolis 

Dibagikan Hari 

Ini‖ 

KD/26 

/KB 

69 

 ―Kotan SINAR 

PAGI (Kota 

Bandung)‖ 

 ―Koran Sinar Pagi 

(Kota Bandung)‖ 

KD/26 

/KB 

70 

 ―Penyaluran 

dananya 

berlangsung pada 

ahir Desember 

2020 …‖ 

 ―Penyaluran 

dananya 

berlangsung pada 

akhir Desember 

2020 …‖ 

KD/26 

/KB 

71 
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 ―… semoga 

anggaran dari dinas 

itu gan cairnya di 

ahir tahun‖ 

 ―… semoga 

anggaran dari 

dinas itu gan 

cairnya di akhir 

tahun‖ 

KD/26 

/KB 

72 

 ―Bantuan itu sangat 

membantu 

meringankan beban 

oprasional 
sekolah‖ 

 ―Bantuan itu 

sangat membantu 

meringankan 

beban operasional 

sekolah‖ 

KD/26 

/KB 

73 

 ―Lalau muncullah 

kategori siswa 

memiliki alat HP 

untuk belajar …‖ 

 ―Lalu, muncullah 

kategori siswa 

memiliki alat HP 

untuk belajar …‖ 

KD/26 

/KB 

74 

 ―… namun tidak 

memiliki kouta 

internet ataupun 

tidak memiliki HP 

…‖ 

 ―… namun tidak 

memiliki kuota 

internet ataupun 

tidak memiliki HP 

…‖ 

KD/26 

/KB 

75 

 ―… tidak memiliki 

HP dan kota‖ 

 ―… tidak 

memiliki HP dan 

kuota‖ 

KD/26 

/KB 

76 

 ―Namun dengan 

adanya kabar 

sebelumnya ada 

nada agenda 

wacana tetap muka 

…‖ 

 ―Namun, dengan 

adanya kabar 

sebelumnya ada 

nada agenda 

wacana tatap 

muka …‖ 

KD/26 

/KB 

77 

 ―… kejujuran siswa 

itu diantaranya bisa 

saja dari segi 

sikapnya, lalu 

diseuaikan tugas-

tugas …‖ 

 ―… kejujuran 

siswa itu 

diantaranya bisa 

saja dari segi 

sikapnya, lalu 

disesuaikan tugas-

tugas …‖ 

KD/26 

/KB 

78 

27 ―Pada acara 

tersebut membahas 

tahap 

penganganan 
masalah pendidikan 

…‖ 

 ―Pada acara 

tersebut 

membahas tahap 

penanganan 

masalah 

pendidikan …‖ 

KD/27 

/KB 

79 

 ―Demi 

mensukseskan 
pembangunan 

kualitas SDM …‖ 

 ―Demi 

menyukseskan 

pembangunan 

kualitas SDM …‖ 

KD/27 

/KB 

80 

 ―Maka untuk saling 

terwujud semuanya 

harus ada yang 

 ―Maka untuk 

saling terwujud 

semuanya harus 

KD/27 

/KB 

81 
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dikembangkan oleh 

pemerinta berupa 

…‖ 

ada yang 

dikembangkan 

oleh pemerintah 

berupa …‖ 

 ―… lebih luas dan 

banyak 

pengalamanya 

dengan langsung 

menerapkan 

mempraktekannya 

ilmunya di 

masyarakat‖ 

 ―… lebih luas dan 

banyak 

pengalamannya 

dengan langsung 

menerapkan 

mempraktikannya 

ilmunya di 

masyarakat‖ 

KD/27 

/KB 

82 

 ―Pada acara 

tersebut membahas 

tahap 

penganganan 
masalah pendidikan 

…‖ 

 ―Pada acara 

tersebut 

membahas tahap 

penanganan 

masalah 

pendidikan …‖ 

KD/27 

/KB 

83 

30 ―… saat ini peran 

pesantren masih 

tetap eksis dari 

jaman ke jaman‖ 

 ―… saat ini peran 

pesantren masih 

tetap eksis dari 

zaman ke zaman‖ 

KD/30 

/KB 

84 

 ―… untuk menjadi 

santri yang 

memiliki cita-cita 

yang tinggi seperti 

dhomah dan tetap 

berdiri …‖ 

 ―… untuk menjadi 

santri yang 

memiliki cita-cita 

yang tinggi seperti 

dammah dan tetap 

berdiri …‖ 

KD/30 

/KB 

85 

 ―Dan membangun 

sikap terpuji 

dengan landasa 

ilmu, namun …‖ 

 ―Dan membangun 

sikap terpuji 

dengan landasan 

ilmu, namun …‖ 

KD/30 

/KB 

86 

 ―Mereka meminta 

nasehat dari Ulama 

di pesantren ini‖ 

 ―Mereka meminta 

nasihat dari ulama 

di pesantren ini‖ 

KD/30 

/KB 

87 

Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

KB    : kode untuk kesalahan penulisan kata baku 
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Kartu Data Kesalahan Penulisan Kata Berimbuhan  

Tanggal 

Terbit 

Bentuk Kesalahan  Jenis 

Kesalahan  

Bentuk yang 

Sudah Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah  

1 ―… pusat kota 

Kabupaten Ciamis 

pasca malam 
pergantian tahun 

…‖ 

Penulisan 

bentuk 

terikat 

―… pusat kota 

Kabupaten 

Ciamis 

pascamalam 

pergantian tahun 

…‖ 

KD/1 

/KBer 

1 

 ―Diangkatnya ilmu 

ke-Islaman dari 

umat Islam, 

sehingga …‖ 

Penulisan 

yang 

mendapat 

awalan dan 

akhiran 

―Diangkatnya 

ilmu keislaman 

dari umat Islam, 

sehingga …‖ 

KD/17 

/KBer 

2 

 ―Namun, tidak 

serta merta ilmu 

ke-Islaman 
diangkat dan 

hilang …‖ 

 ―Namun, tidak 

serta merta ilmu 

keislaman 

diangkat dan 

hilang …‖ 

KD/17 

/KBer 

3 

Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1        : kode untuk tanggal terbitnya berita 

KBer  : kode untuk kesalahan penulisan kata berimbuhan 

Kartu Data Kesalahan Penulisan Singkatan dan Akronim 

Tangga

l Terbit 

Bentuk Kesalahan Jenis 

Kesalahan 

Bentuk yang Sudah 

Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumla

h 

1 ―Kasat Sabhara 

Polres Ciamis AKP 

Cecep Edi Sulaeman, 

S.IP., mengatakan 

…‖ 

Penulisan 

singkatan 

dan 

akronim 

pada nama 

gelar 

kehormata

n 

―Kasat Sabhara 

Polres Ciamis AKP 

Cecep Edi 

Sulaeman, S.I.P., 

mengatakan …‖ 

KD/1 

/SA 

1 

 ―… patroli dialogis 

ini merupakan salah 

satu tugas pokok dari 

Sat Sabhara 

khususnya Unit 

Patroli‖ 

Penulisan 

singkatan 

yang 

terdiri atas 

tiga huruf 

―… patroli dialogis 

ini merupakan 

salah satu tugas 

pokok dari Sat. 

Sabhara khususnya 

Unit Patroli‖ 

KD/1 

/SA 

2 

 ―… dengan patroli 

secara intens dapat 

mencegah dan 

meminimalisir serta 

mendeteksi dini 

Penulisan 

akronim 

yang 

bukan 

nama diri 

―… dengan patroli 

secara intens dapat 

mencegah dan 

meminimalisir 

serta mendeteksi 

KD/1 

/SA 

3 
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gangguan 

Kamtibmas‖ 

dini gangguan 

kamtibmas‖ 

4 ―… jumlah pasien 

positif covid 19 terus 

mengalami 

peningkatan‖ 

Penulisan 

akronim 

untuk 

nama diri 

―… jumlah pasien 

positif Covid-19 

terus mengalami 

peningkatan‖ 

KD/4 

/SA 

4 

5 ―… dalam jaringan 

(Daring), ini salah 

satu …‖ 

Penulisan 

akronim 

yang 

bukan 

nama diri 

―… dalam jaringan 

(daring), ini salah 

satu …‖ 

KD/5 

/SA 

5 

 ―… ditempat yang 

sama Korwil Wilayah 

Kecamatan lubai 

M.Pahrudin, SP.di 
mengatakan …‖ 

Penulisan 

singkatan 

dan 

akronim 

pada nama 

gelar 

kehormata

n 

―… di tempat yang 

sama Korwil 

Wilayah 

Kecamatan lubai 

M. Pahrudin, S. Pd. 

I., mengatakan …‖ 

KD/5 

/SA 

6 

 ―Dalam kesempatan 

itu juga Camat Lubai 

Edi Suprianto 

SP.M.Si mengatakan 

…‖ 

 ―Dalam 

kesempatan itu 

juga Camat Lubai 

Edi Suprianto, 

S.P.M.S.I 

mengatakan …‖ 

KD/5 

/SA 

7 

 ―… dia meminta 

kepada Korwil, 

Pahrudin.S.Pd.i agar 

dikordinasikan …‖ 

 ―… dia meminta 

kepada Korwil, 

Pahrudin, S.Pd.I., 

agar 

dikoordinasikan 

…‖ 

KD/5 

/SA 

8 

9 ―… Sekretaris 

Pendidikan Provinsi 

Sul-Sel, H Hery 

Sumiharto,SE.,M,Ed 
serta kepala …‖ 

 ―… Sekretaris 

Pendidikan 

Provinsi Sulsel, H. 

Hery Sumiharto, 

S.E., M,Ed., serta 

kepala …‖ 

KD/9 

/SA 

9 

 ―… 

Prof.Dr.Muhammad 

Jupri,M.Si melakukan 

kunjungan …‖ 

 ―… Prof. Dr. 

Muhammad Jupri, 

M.S.I., melakukan 

kunjungan …‖ 

KD/9 

/SA 

10 

 ―Kadisdik Prop.Sul-

Sel Kunker ke 

Kab.Jeneponto‖ 

Penulisan 

akronim 

untuk 

nama diri 

―Kadisdik Prop. 

Sulsel Kunker ke 

Kab. Jeneponto‖ 

KD/9 

/SA 

11 

 ―… Sekretaris 

Pendidikan Provinsi 

Sul-Sel, H Hery 

 ―… Sekretaris 

Pendidikan 

Provinsi Sulsel, H 

KD/9 

/SA 

12 
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Sumiharto,SE.,M,Ed 

serta kepala …‖ 

Hery 

Sumiharto,SE.,M,E

d serta kepala …‖ 

 ―… serta UPT PTIK, 

Disdik Sul-Sel, …‖ 

 ―… serta UPT 

PTIK, Disdik 

Sulsel, …‖ 

KD/9 

/SA 

13 

 ―… SMK 3 Kelautan 

Jeneponto, Kadisdik, 

Sul-Sel, …‖ 

 ―… SMK 3 

Kelautan 

Jeneponto, 

Kadisdik, Sulsel, 

…‖ 

KD/9 

/SA 

14 

 ―… dikunjungi 

rombongan Kadisdik 

Prop.Sul-Sel hari ini 

…‖ 

 ―… dikunjungi 

rombongan 

Kadisdik Prop. 

Sulsel hari ini …‖ 

KD/9 

/SA 

15 

 ―… Hj.Andi 

Idayati,SS dengan 

didampingi oleh …‖ 

Penulisan 

singkatan 

dan 

akronim 

pada nama 

gelar 

kehormata

n 

―… Hj.Andi 

Idayati, S.S., 

dengan didampingi 

oleh …‖ 

KD/9 

/SA 

16 

 ―… 

Prof.DR.Muhammad 

Jufri,M.Si.,M.Psi, 

menyampaikan …‖ 

 ―… Prof. Dr. 

Muhammad Jufri, 

M.S.I., M.Psi., 

menyampaikan …‖ 

KD/9 

/SA 

17 

 ―… Drs.Syaiful 

Amsi,MM dan 

seluruh kepala …‖ 

 ―… Drs. Syaiful 

Amsi,M.M., dan 

seluruh kepala …‖ 

KD/9 

/SA 

18 

 ―Turut memberikan 

pengarahan Sekdis 

Disdik, H.Hery 

Sumiharto,S.E.,M.Ed

.‖ 

 ―Turut 

memberikan 

pengarahan Sekdis 

Disdik, H. Hery 

Sumiharto, S.E., 

M.Ed..‖ 

KD/9 

/SA 

19 

 ―… Pembina 

Adiwinata SDN 1, 

Rohaida,S.Pd, terkait 

…‖ 

 ―… Pembina 

Adiwinata SDN 1, 

Rohaida,S.Pd., 

terkait …‖ 

KD/9 

/SA 

20 

 ―Sementara Kepala 

SDN 1 Lubai 

Harnayati, S.Pd 

menyambut baik …‖ 

 ―Sementara Kepala 

SDN 1 Lubai 

Harnayati, S.Pd., 

menyambut baik 

…‖ 

KD/9 

/SA 

21 

 ―… Tim Adiwiyata 

Lematang Lestari 

adiwiyata Ibu 

 ―… Tim Adiwiyata 

Lematang Lestari 

adiwiyata Ibu 

KD/9 

/SA 

22 
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Srimarita ST yang 

telah …‖ 

Srimarita, S.T., 

yang telah …‖ 

 ―… ucap Kepala SDN 

1, Hernayati,S.Pd.‖ 

 ―… ucap Kepala 

SDN 1, Hernayati, 

S.Pd..‖ 

KD/9 

/SA 

23 

 ―Sementara itu 

menurut 

Srimarita,ST, selaku 

pembina …‖ 

 ―Sementara itu 

menurut Srimarita, 

S.T., selaku 

pembina …‖ 

KD/9 

/SA 

24 

 ―… Tim pembina 

Adiwiyata Lematang 

Lestari, Srimarita ST 

berserta …‖ 

 ―… Tim pembina 

Adiwiyata 

Lematang Lestari, 

Srimarita, S.T., 

berserta …‖ 

KD/9 

/SA 

25 

17 ―… umat Muslim 

berpandangan tentang 

terbuktinya hadits 

Rasulullah SAW.‖ 

Penulisan 

singkatan 

yang 

terdiri atas 

tiga huruf 

―… umat Muslim 

berpandangan 

tentang terbuktinya 

hadits Rasulullah 

saw..‖ 

KD/1

7 /SA 

26 

23 ―… Rasulullah SAW 

bersabda …‖ 

 ―… Rasulullah 

saw., bersabda …‖ 

KD/2

3 /SA 

27 

 ―Ustadz Ruslan 

Gunawan S.Ag dalam 

kajian …‖ 

Penulisan 

singkatan 

dan 

akronim 

pada nama 

gelar 

kehormata

n 

―Ustadz Ruslan 

Gunawan, S.Ag., 

dalam kajian …‖ 

KD/2

3 /SA 

28 

 ―Dari Abu Hurairah 

RA, dia mengatakan 

…‖ 

 ―Dari Abu 

Hurairah R.A, dia 

mengatakan …‖ 

KD/2

3 /SA 

29 

 ―( HR At-irmidzi)‖  ―( H.R. At-

irmidzi)‖ 

KD/2

3 /SA 

30 

 ―… dari jam 06:00-

15:00 wib sampai asar 

…‖ 

Penulisan 

singkatan 

yang 

terdiri atas 

huruf awal 

setiap kata 

―… dari jam 

06.00—15.00 WIB 

sampai asar …‖ 

KD/2

3 /SA 

31 

26 

 

―… Kepala SMA 

Guna Dharma Ade 

Hendriana S.H 

menyampaikan …‖ 

Penulisan 

singkatan 

dan 

akronim 

pada nama 

gelar 

kehormata

n 

―… Kepala SMA 

Guna Dharma Ade 

Hendriana, S.H., 

menyampaikan …‖ 

KD/2

6 /SA 

32 



137 

 

 

 

 ―Kepala SMAN 1 

Dayeuhkolot Dra. 

Reny Damayanti 

M.Pd saat ditemui 

…‖ 

 ―Kepala SMAN 1 

Dayeuhkolot Dra. 

Reny Damayanti, 

M.Pd., saat ditemui 

…‖ 

KD/2

6 /SA 

33 

 ―… hingga perizinan 

dari tim Satgas covid 

19‖ 

Penulisan 

akronim 

untuk 

nama diri 

―… hingga 

perizinan dari tim 

Satgas Covid-19‖ 

KD/2

6 /SA 

34 

27 ―… terdaftar di Data 

Pokok Pendidikan 

(Dapodik)‖ 

Penulisan 

akronim 

yang 

bukan 

nama diri 

―… terdaftar di 

Data Pokok 

Pendidikan 

(dapodik)‖ 

KD/2

7 /SA 

35 

30 ―… memperingati 

Hari Lahir (Harlah) 

ke-95 yang bertepatan 

…‖ 

 ―… memperingati 

Hari Lahir (harlah) 

ke-95 yang 

bertepatan …‖ 

KD/3

0 /SA 

36 

 ―… Muhammad 

Fauzi Mubarok, S. 

Sos, menjelaskan 

bahwa …‖ 

Penulisan 

singkatan 

dan 

akronim 

pada nama 

gelar 

kehormata

n 

―… Muhammad 

Fauzi Mubarok, S. 

Sos., menjelaskan 

bahwa …‖ 

KD/3

0 /SA 

37 

Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

SA    : kode untuk kesalahan penulisan singkatan dan akronim 

 

Kartu Data Kesalahan Penulisan Partikel 

Tanggal 

Terbit 

Bentuk Kesalahan Jenis 

Kesalahan 

Penulisan 

Partikel 

Bentuk yang 

Sudah Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah 

25 ―Dalam 

melaksanakan tugas 

di masa pandemi 

Covid-19 

dimanapun 
bertugas, harus 

menjadi salah satu 

tumpuan dalam 

pelaksanaan 

Penulisan 

partiekl pun 

―Dalam 

melaksanakan 

tugas di masa 

pandemi Covid-

19 di mana pun 

bertugas, harus 

menjadi salah 

satu tumpuan 

dalam 

KD25 

/P 

1 
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program‖ pelaksanaan 

program‖ 

26 ―Bantuan ini 

nilainya Rp.2 juta 

persiswa untuk satu 

tahun …‖ 

Penulisan 

partiekl per 

―Bantuan ini 

nilainya Rp2 juta 

per siswa untuk 

satu tahun …‖ 

KD/26 

/P 

2 

30 ―Jadi gan karena di 

pesantren itu lah 

sehari ngaji 5 kali, 

bangun pagi subuh, 

lalu tidur agak 

malem‖ 

Penulisan 

partiekl lah 

―Jadi gan karena 

di pesantren 

itulah sehari ngaji 

lima kali, bangun 

pagi subuh, lalu 

tidur agak 

malam‖ 

KD/30 

/P 

3 

Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

P       : kode untuk kesalahan penulisan partikel 

 

Kartu Data Kesalahan Penulisan Gabungan Kata 

Tanggal 

Terbit 

Bentuk Kesalahan  Jenis 

Kesalahan  

Bentuk yang 

Sudah Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah  

5 ―… menjalin 

kerjasama dalam 

memajukan 

pendidikan 

khususnya …‖  

Penulisan 

unsur 

gabungan 

kata 

―… menjalin 

kerja sama dalam 

memajukan 

pendidikan 

khususnya …‖ 

KD/5 

/GK 

1 

26 ―Karena kehadiran 

orangtua dapat 

membantu para 

guru memberikan 

bimbingan lebih 

kepada anaknya 

untuk proses 

pendidikannya‖ 

 ―Karena 

kehadiran orang 

tua dapat 

membantu para 

guru memberikan 

bimbingan lebih 

kepada anaknya 

untuk proses 

pendidikannya‖ 

KD/26 

/GK 

2 

26 ―Untuk 

memaksimalkan 

kualitas guru pihak 

sekolah 

bekerjasama 
dengan Universitas 

Pendidikan 

Indonesia‖ 

Penulisan 

gabungan 

kata yang 

mendapat 

imbuhan 

awalan  

―Untuk 

memaksimalkan 

kualitas guru 

pihak sekolah 

bekerja sama 

dengan 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia‖ 

KD/26 

/GK 

3 

Keterangan kode 
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KD    : koran digital 

1        : kode untuk tanggal terbitnya berita 

GK    : kode untuk kesalahan penulisan gabungan kata  

Kartu Data Kesalahan Penulisan Angka dan Bilangan 

Tanggal 

Terbit 

Bentuk Kesalahan Jenis 

Kesalahan 

Penulisan 

Angka dan 

Bilangan 

Bentuk yang 

Sudah Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah 

4 ―… ada 12 

kabupaten/kota 

pembelajaran tatap 

muka secara parsial 

…‖ 

Bilangan 

yang dapat 

dinyatakan 

dengan satu 

atau dua 

kata ditulis 

dengan 

huruf  

―… ada dua belas 

kabupaten/kota 

pembelajaran 

tatap muka secara 

parsial …‖ 

KD/4 

/AB 

1 

 ―Sedangkan 15 

kabupaten/kota 

lainnya, tambah 

Kadisdik …‖ 

 ―Sedangkan lima 

belas 

kabupaten/kota 

lainnya, tambah 

Kadisdik …‖ 

KD/4 

/AB 

2 

 ―… kata Dedi, 12 

wilayah yang 

mengajukan belajar 

tatap muka …‖ 

 ―… kata Dedi, 

dua belas wilayah 

yang mengajukan 

belajar tatap 

muka …‖ 

KD/4 

/AB 

3 

9 ―Ada 3 sekolah 

yang diprioritaskan 

untuk dikunjungi 

…‖ 

 ―Ada tiga sekolah 

yang 

diprioritaskan 

untuk dikunjungi 

…‖ 

KD/9 

/AB 

4 

17 ―Sebelum 

Menyimak Sirah 

Nabawiyah, 

Jama‘ah 

Diingatkan Tentang 

10 Ciri Hati Mati‖ 

 ―Sebelum 

Menyimak Sirah 

Nabawiyah, 

Jama‘ah 

Diingatkan 

Tentang sepuluh 

Ciri Hati Mati‖ 

KD/17 

/AB 

5 

 ―… pesan dari Ibnu 

Qudamah tentang 

10 ciri hati yang 

mati‖ 

 ―… pesan dari 

Ibnu Qudamah 

tentang sepuluh 

ciri hati yang 

mati‖ 

KD/17 

/AB 

6 

23 ―3 Sikap Muslim Bilangan ―Tiga Sikap KD/23 7 
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menghadapi 

Bencana‖ 

pada awal 

kalimat 

ditulis 

dengan 

huruf  

Muslim 

Menghadapi 

Bencana‖ 

/AB 

 ―Hampir 4 tahun 

jualan dari 2017 

sampai sekarang 

2021 …‖ 

Bilangan 

yang dapat 

dinyatakan 

dengan satu 

atau dua 

kata ditulis 

dengan 

huruf 

―Hampir empat 

tahun jualan dari 

2017 sampai 

sekarang 2021 

…‖ 

KD/23 

/AB 

8 

 ―Sekarang-

sekarang paling 2 

atau 3 hari, baru 

dapat …‖ 

 ―Sekarang-

sekarang paling 

dua atau tiga hari, 

baru dapat …‖ 

KD/23 

/AB 

9 

26 ―… untuk satu 

tahun bukan untuk 

selama 3 tahun di 

sekolah‖ 

 ―… untuk satu 

tahun bukan 

untuk selama tiga 

tahun di sekolah‖ 

KD/26 

/AB 

10 

30 ―Jadi gan karena di 

pesantren itu lah 

sehari ngaji 5 kali 

…‖ 

 ―Jadi, gan karena 

di pesantren 

itulah sehari ngaji 

lima kali …‖ 

KD/30 

/AB 

11 

 ―… STTG yang 

telah melahirkan 

sampai 20 angkatan 

wisudawan‖ 

 ―… STTG yang 

telah melahirkan 

sampai dua puluh 

angkatan 

wisudawan‖ 

KD/30 

/AB 

12 

 ―… STTG telah 

melahirkan sampai 

20 angkatan di 

wisuda ini …‖ 

 ―… STTG telah 

melahirkan 

sampai dua puluh 

angkatan di 

wisuda ini …‖ 

KD/30 

/AB 

13 

Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

AB    : kode untuk kesalahan penulisan angka dan bilangan  
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Kartu Data Kesalahan Penggunaan Tanda Baca 

Tangga

l Terbit 

Bentuk Kesalahan Jenis 

Kesalahan 

Penggunaan 

Tanda Baca 

Bentuk yang 

Sudah Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah 

1 ―… Kabupaten 

Ciamis pasca malam 

pergantian tahun, 

Jumat (01/01/2021)‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda garis 

miring 

―… Kabupaten 

Ciamis 

pascamalam 

pergantian tahun, 

Jumat (01-01-

2021)‖ 

KD/1 

/GM 

1 

 ―Sehingga situasi 

kamtibmas tetap 

terjaga aman dan 

kondusif …‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda koma 

―Sehingga, situasi 

kamtibmas tetap 

terjaga aman dan 

kondusif …‖ 

KD/1 

/TK 

2 

 ―Maka dengan 

disiplin protokol 

kesehatan menerapkan 

3M …‖  

 ―Maka, dengan 

disiplin protokol 

kesehatan 

menerapkan 3M 

…‖ 

KD/1 

/TK 

3 

 ―… menerapkan 3M, 

dan tidak 

berkerumun, turut 

serta membantu 

pemerintah …‖ 

 ―… menerapkan 

3M, tidak 

berkerumun, dan 

turut serta 

membantu 

pemerintah …‖ 

KD/1 

/TK 

4 

 ―… melakukan 

pengamanan Natal 

dan Tahun Baru,‖ 

imbuhnya‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda titik 

―… melakukan 

pengamanan Natal 

dan tahun baru,‖ 

imbuhnya.‖ 

KD/1 

/TK 

5 

4 ―… bagi sekolah yang 

terkendala akses 

internet. Sedangkan 

yang akses 

internetnya normal 

…‖ 

 ―… bagi sekolah 

yang terkendala 

akses internet, 

sedangkan yang 

akses internetnya 

normal …‖ 

KD/4 

/TT 

6 

 ―… di tingkat sekolah 

menengah yang 

dirindukan siswa 

didik. Akan 

berlangsung pada …‖ 

 ―… di tingkat 

sekolah menengah 

yang dirindukan 

siswa didik, akan 

berlangsung pada 

…‖ 

KD/4 

/TT 

7 

 ―Pewarta: Dwi Arifin‖ Kesalahan 

penggunaan 

spasi 

―Pewarta : Dwi 

Arifin‖ 

KD/4 

/S 

8 

 ―Namun tidak semua 

sekolah di Jawa Barat 

Kesalahan 

penggunaan 

―Namun, tidak 

semua sekolah di 

KD/4 

/TK 

9 
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dapat melaksanakan 

…‖  

tanda koma Jawa Barat dapat 

melaksanakan …‖ 

 ―Namun memasuki 

awal tahun baru 2021 

…‖ 

 ―Namun, 

memasuki awal 

tahun baru 2021 

…‖ 

KD/4 

/TK 

10 

 ―Hingga saat ini 

menurutnya 

berdasarkan laporan 

Disdik kabupaten …‖ 

 ―Hingga saat ini, 

menurutnya 

berdasarkan 

laporan Disdik 

kabupaten …‖ 

KD/4 

/TK 

11 

 ―Artinya sukarela dan 

tidak wajib ini 

penerapannya …‖ 

 ―Artinya, sukarela 

dan tidak wajib ini 

penerapannya …‖ 

KD/4 

/TK 

12 

 ―Pangandaran, 

Ciamis, Banjar dan 

Subang‖ 

 ―Pangandaran, 

Ciamis, Banjar, 

dan Subang‖ 

KD/4 

/TK 

13 

5 ―… pendidkan bisa 

berjalan dengan baik, 

lancar dan aman 

dengan tetap …‖ 

 ―… pendidkan bisa 

berjalan dengan 

baik, lancar, dan 

aman dengan tetap 

…‖ 

KD/5 

/TK 

14 

 ―… Wilayah 

Pendidikan 

Kecamatan Lubai, 

Ketua K3S 

Kecamatan Lubai dan 

seluruh Kepala 

Sekolah …‖ 

 ―… Wilayah 

Pendidikan 

Kecamatan Lubai, 

Ketua K3S 

Kecamatan Lubai, 

dan seluruh Kepala 

Sekolah …‖ 

KD/5 

/TK 

15 

 ―… Kecamatan Lubai 

Sarpai.S.Pd. dalam 

kesempatannya …‖ 

 ―… Kecamatan 

Lubai Sarpai, 

S.Pd., dalam 

kesempatannya 

…‖ 

KD/5 

/TK 

16 

 ―… perkembangan 

kasus pada masing 

masing Daerah 

kabupaten/kota‖ 

 ―… perkembangan 

kasus pada 

masing-masing 

daerah 

kabupaten/kota.‖ 

KD/5 

/TK 

17 

 ―Sebelumnya kita 

sudah mengikuti 

aturan pemerintah …‖ 

 ―Sebelumnya, kita 

sudah mengikuti 

aturan pemerintah 

…‖ 

KD/5 

/TK 

18 

 ―… (PJJ) melalui 

daring, luring, modul 

serta pembelajaran 

sejenis lainya …‖ 

 ―… (PJJ) melalui 

daring, luring, 

modul, serta 

pembelajaran 

sejenis lainnya …‖ 

KD/5 

/TK 

19 
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 ―… tetap menjaga 

kekompakan, 

menjalin kerjasama 

dalam memajukan …‖ 

 ―… tetap menjaga 

kekompakan dan 

menjalin 

kerjasama dalam 

memajukan …‖ 

KD/5 

/TK 

20 

 ―Dalam kesempatan 

itu juga Camat Lubai 

Edi Suprianto 

SP.M.Si mengatakan 

…‖ 

 ―Dalam 

kesempatan itu 

juga Camat Lubai 

Edi Suprianto, 

S.P.M.S.I., 

mengatakan …‖ 

KD/5 

/TK 

21 

 ―… berlangsung di 

SDN No.3 Kota Baru 

…‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

spasi 

―… berlangsung di 

SDN No. 3 Kota 

Baru …‖ 

KD/5 

/TK 

22 

 ―… Korwil Wilayah 

kecamatan lubai 

M.Pahrudin …‖ 

 ―… Korwil 

Wilayah 

kecamatan Lubai 

M. Pahrudin …‖ 

KD/5 

/TK 

23 

 ―… Pahrudin.S.Pd.i 

agar dikordinasikan 

dulu …‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda titik 

―… Pahrudin, 

S.Pd.I., agar 

dikordinasikan 

dulu …‖ 

KD/5 

/TT 

24 

 ―… agar 

dikordinasikan dulu 

sejelas – jelasnya …‖ 

 ―… agar 

dikordinasikan 

dulu sejelas-

jelasnya …‖ 

KD/5 

/TT 

25 

8 ―Lalu bagaimanakah 

sikap para ulama 

dalam menyikapinya.‖ 

 ―Lalu 

bagaimanakah 

sikap para ulama 

dalam 

menyikapinya?‖ 

KD/8 

/TT 

26 

 ―… sangat tergantung 

dengan 

pemikirannya,. 

Sedangkan 

pemikirannya sangat 

terpengaruhi …‖ 

 ―… sangat 

tergantung dengan 

pemikirannya, 

sedangkan 

pemikirannya 

sangat 

terpengaruhi …‖ 

KD/8 

/TT 

27 

 ―… kehilangan 

anaknya karena 

tertendang Unta yang 

dipelihara. Yang 

menarik …‖ 

 ―… kehilangan 

anaknya karena 

tertendang unta 

yang dipelihara, 

yang menarik …‖ 

KD/8 

/TT 

28 

 ―… makan malam 

untuknya. Dan 

bersedih melihat …‖ 

 ―… makan malam 

untuknya dan 

bersedih melihat 

…‖ 

KD/8 

/TT 

29 

 ―… membaca kitab-  ―… membaca KD/8 30 
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kitabnya lalu 

meneladani kisah-

kisahnya‖ 

kitab-kitabnya lalu 

meneladani kisah-

kisahnya.‖ 

/TT 

 … mempenjarakannya 

mmeninggal dunia. 

Dan berwasiat ingin 

disholatkan olehnya 

 … 

mempenjarakanny

a mmeninggal 

dunia, dan 

berwasiat ingin 

disholatkan 

olehnya 

KD/8 

/TT 

31 

 ―… kehilangan 

sesuatu yang dicintai, 

bencana dan 

kerusuhan‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda koma 

―… kehilangan 

sesuatu yang 

dicintai, bencana, 

dan kerusuhan‖ 

KD/8 

/TK 

32 

 ―Lalu bagaimanakah 

sikap para ulama 

dalam menyikapinya.‖ 

 ―Lalu, 

bagaimanakah 

sikap para ulama 

dalam 

menyikapinya?‖ 

KD/8 

/TK 

33 

 ―Sikap seseorang 

menghadapi sesuatu 

yang menimpanya, 

sangat tergantung 

dengan …‖ 

 ―Sikap seseorang 

menghadapi 

sesuatu yang 

menimpanya 

sangat tergantung 

dengan …‖ 

KD/8 

/TK 

34 

 ―Namun ulama 

tersebut menolak‖ 

 ―Namun, ulama 

tersebut menolak‖ 

KD/8 

/TK 

35 

 ―… bersikap dengan 

lapang dada, dan 

ungkapannya 

diabadikan dalam 

kitab-kitab …‖ 

 ―… bersikap 

dengan lapang 

dada dan 

ungkapannya 

diabadikan dalam 

kitab-kitab …‖ 

KD/8 

/TK 

36 

 ―Alloh berikan aku 

dua tangan, dan dua 

kaki‖ 

 ―Allah berikan aku 

dua tangan dan 

dua kaki‖ 

KD/8 

/TK 

37 

 ―Alloh ambil satu 

kakiku, dan aku masih 

banyak sisanya‖ 

 ―Alloh ambil satu 

kakiku dan aku 

masih banyak 

sisanya‖ 

KD/8 

/TK 

38 

 ―Maka Buya Hamka 

datang dengan lapang 

dada‖ 

 ―Maka, Buya 

Hamka datang 

dengan lapang 

dada‖ 

KD/8 

/TK 

39 

 ―Bahkan pada orang 

yang berniat jahat 

padanya‖ 

 ―Bahkan, pada 

orang yang berniat 

jahat padanya‖ 

KD/8 

/TK 

40 

 ―Lalu ulama tersebut  ―Lalu, ulama KD/8 41 
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justru 

mempersilahkan 

menyediakan makan 

…‖ 

tersebut justru 

mempersilakan 

menyediakan 

makan …‖ 

/TK 

 ―Maka sudah 

semestinya kita 

membaca kitab-

kitabnya …‖ 

 ―Maka, sudah 

semestinya kita 

membaca kitab-

kitabnya …‖ 

KD/8 

/TK 

42 

 ―… oleh ilmu yang 

tumbuh diantara 

kesucian hatinya atau 

terkotori nafsunya?‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda tanya 

―… oleh ilmu yang 

tumbuh diantara 

kesucian hatinya 

atau terkotori 

nafsunya.‖ 

KD/8 

/TT 

43 

 ―Penulis: Dwi Arifin 

…‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

spasi 

―Penulis : Dwi 

Arifin …‖ 

KD/8 

/S 

44 

9 ―… berkeliling 

melihat - lihat 

lingkungan sekitar 

SDN …‖ 

 ―… berkeliling 

melihat-lihat 

lingkungan sekitar 

SDN …‖ 

KD/9 

/S 

45 

 ―Oleh karena itu para 

kepala sekolah 

dihimbau agar …‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda koma 

―Oleh karena itu, 

para kepala 

sekolah diimbau 

agar …‖ 

KD/9 

/TK 

46 

 ―… kepala cabang 

dinas, kepala bidang 

dan pihak terkait …‖ 

 ―… kepala cabang 

dinas, kepala 

bidang, dan pihak 

terkait …‖ 

KD/9 

/TK 

47 

 ―… Tungan Profesi 

Guru (TPG), Tungan 

Perbaikan Penghasilan 

(TPP) dan Dana BOS‖ 

 ―… Tungan 

Profesi Guru 

(TPG), Tungan 

Perbaikan 

Penghasilan (TPP), 

dan Dana BOS‖ 

KD/9 

/TK 

48 

 ―… yakni SMA N 1 

Jeneponto, SMK 3 

Kelautan dan SLTB 

…‖ 

 ―… yakni SMA N 

1 Jeneponto, SMK 

3 Kelautan, dan 

SLTB …‖ 

KD/9 

/TK 

49 

 ―Sementara itu 

menurut Srimarita,ST, 

selaku pembina, …‖ 

 ―Sementara itu, 

menurut Srimarita, 

S.T., selaku 

pembina, …‖ 

KD/9 

/TK 

50 

17 ―Pada acara tersebut 

Ustadz Zaki Muslim 

menyampaikan …‖ 

 ―Pada acara 

tersebut, Ustadz 

Zaki Muslim 

menyampaikan 

…‖ 

KD/17 

/TK 

51 

 ―Selanjutnya  ―Selanjutnya, KD/17 52 
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pandangan lain Imam 

As-Syafi‘I 

mengungkapkan …‖ 

pandangan lain 

Imam As-Syafi‘I 

mengungkapkan 

…‖ 

/TK 

 ―Setelah menjelaskan 

itu Ustadz Zaki 

Muslim 

menyampaikan pesan 

…‖  

 ―Setelah 

menjelaskan itu, 

Ustadz Zaki 

Muslim 

menyampaikan 

pesan …‖ 

KD/17 

/TK 

53 

 ―Mengetahui Al-quran 

tetapi tidak membaca 

memahami dan 

mengamalkannya‖ 

 ―Mengetahui Al-

qur‘an tetapi tidak 

membaca, 

memahami, dan 

mengamalkannya‖ 

KD/17 

/TK 

54 

 ―Lalu tahu tentang 

Neraka tapi tidak 

berupaya 

menjauhinya‖ 

 ―Lalu, tahu tentang 

Neraka tapi tidak 

berupaya 

menjauhinya‖ 

KD/17 

/TK 

55 

 ―Bahkan mereka 

mengetahui tentang 

bisikan setan …‖ 

 ―Bahkan, mereka 

mengetahui 

tentang bisikan 

setan …‖ 

KD/17 

/TK 

56 

 ―Disisi lain sering 

merasakan nikmat 

Allah tapi tidak 

bersyukur …‖ 

 ―Di sisi lain, sering 

merasakan nikmat 

Allah tapi tidak 

bersyukur …‖ 

KD/17 

/TK 

57 

 ―Setelah itu Ustadz 

Zaki Muslim 

menjelaskan tentang 

…‖ 

 ―Setelah itu, 

Ustadz Zaki 

Muslim 

menjelaskan 

tentang …‖ 

KD/17 

/TK 

58 

 ―Pada acara tersebut 

para jama‘ah terlihat 

sangat khusyu …‖ 

 ―Pada acara 

tersebut, 

parajamaah terlihat 

sangat khusyu …‖ 

KD/17 

/TK 

59 

 ―Sehungga umat islam 

mengalami 

kesedihan‖ 

 ―Sehungga, umat 

Islam mengalami 

kesedihan‖ 

KD/17 

/TK 

60 

 ―… bagi mereka yang 

haus akan ilmu, 

semangat dalam 

beramal dan 

kebingungan saat 

mencari solusi …‖ 

 ―… bagi mereka 

yang haus akan 

ilmu, semangat 

dalam beramal, 

dan kebingungan 

saat mencari solusi 

…‖ 

KD/17 

/TK 

61 

 ―Namun yang menjadi 

pembeda, para ulama 

 ―Namun, yang 

menjadi pembeda, 

KD/17 

/TK 

62 
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itu merupakan 

manusia yang penuh 

dengan ilmu …‖ 

para ulama itu 

merupakan 

manusia yang 

penuh dengan ilmu 

…‖ 

 ―Sehingga 

memunculkan 

kekhawatiran, dan 

terjadilah musyawarah 

membahas masalah 

ini‖ 

 ―Sehingga, 

memunculkan 

kekhawatiran dan 

terjadilah 

musyawarah 

membahas 

masalah ini‖ 

KD/17 

/TK 

63 

 ―Maka diantara 

keputusannya para 

ulama harus 

mengabadikan 

ilmunya …‖ 

 ―Maka, di antara 

keputusannya para 

ulama harus 

mengabadikan 

ilmunya …‖ 

KD/17 

/TK 

64 

 ―Sehingga saat 

mereka tiada, ilmu 

sebagai warisannya 

tetap ada …‖ 

 ―Sehingga, saat 

mereka tiada, ilmu 

sebagai 

warisannya tetap 

ada …‖ 

KD/17 

/TK 

65 

 ―Disisi lain saat 

peperangan juga 

banyak musuh yang 

menyerang …‖ 

 ―Di sisi lain, saat 

peperangan juga 

banyak musuh 

yang menyerang 

…‖ 

KD/17 

/TK 

66 

 ―Namun saat dibakar 

justru banyak kitab-

kitab baru …‖ 

 ―Namun, saat 

dibakar justru 

banyak kitab-kitab 

baru …‖ 

KD/17 

/TK 

67 

 ―Sudah semestinya 

ulama, santri/murid 

ulama dan 

masyarakatnya …‖ 

 ―Sudah semestinya 

ulama, 

santri/murid 

ulama, dan 

masyarakatnya …‖ 

KD/17 

/TK 

68 

 ―… khawatir kesulitan 

ekonomi , masalah 

baru yang berganti-

ganti dan akses 

pendidikan yang 

terbatasi …‖ 

 ―… khawatir 

kesulitan ekonomi, 

masalah baru yang 

berganti-ganti, dan 

akses pendidikan 

yang terbatasi …‖ 

KD/17 

/TK 

69 

 ―… tetapi tidak 

banyak yang 

menangisi hati yang 

mati‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda titik 

―… tetapi tidak 

banyak yang 

menangisi hati 

yang mati.‖ 

KD/17 

/TT 

70 

 ―Sudah semestinya 

ulama, santri/murid 

 ―Sudah semestinya 

ulama, 

KD/17 

/TT 

71 
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ulama dan 

masyarakatnya. Tetap 

saling membangun 

keoptimasan …‖ 

santri/murid ulama 

dan masyarakatnya 

tetap saling 

membangun 

keoptimasan …‖ 

 ―Pewarta: Dwi Arifin‖ Kesalahan 

penggunaan 

spasi 

―Pewarta : Dwi 

Arifin‖ 

KD/17 

/S 

72 

 ―Penulis: Dwi Arifin‖  ―Penulis : Dwi 

Arifin‖ 

KD/17 

/S 

73 

23 ―Lalu bagaimanakah 

sikap sebagai orang 

beriman dalam 

menyikapinya?‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda koma 

―Lalu, 

bagaimanakah 

sikap sebagai 

orang beriman 

dalam 

menyikapinya?‖ 

KD/23 

/TK 

74 

 ―Ustadz Ruslan 

Gunawan S.Ag dalam 

kajian …‖ 

 ―Ustaz Ruslan 

Gunawan, S.Ag., 

dalam kajian …‖ 

KD/23 

/TK 

75 

 ―Bencana yang terjadi 

di Sumedang, 

Kalimantan dan 

daerah lainnya‖ 

 ―Bencana yang 

terjadi di 

Sumedang, 

Kalimantan, dan 

daerah lainnya‖ 

KD/23 

/TK 

76 

 ―Lalu Ustadz Ruslan 

membacakan Qur‘an 

…‖ 

 ―Lalu, Ustaz 

Ruslan 

membacakan 

Qur‘an …‖ 

KD/23 

/TK 

77 

 ―Pada dasarnya 

musibah yang silih 

berganti karena ada 

kemaksiatan …‖ 

 ―Pada dasarnya, 

musibah yang silih 

berganti karena 

ada kemaksiatan 

…‖ 

KD/23 

/TK 

78 

 ―Maka lekas kembali 

kepada Alloh diawali 

dengan berdzikir‖ 

 ―Maka, lekas 

kembali kepada 

Allah diawali 

dengan berzikir‖ 

KD/23 

/TK 

79 

 ―… menyelamatkanku 

dari musibah yang 

diberikan kepadamu, 

dan melebihkanku 

atas kebanyakan 

orang …‖ 

 ―… 

menyelamatkanku 

dari musibah yang 

diberikan 

kepadamu dan 

melebihkanku atas 

kebanyakan orang 

…‖ 

KD/23 

/TK 

80 

 ―Dalam prakteknya 

para ulama 

mengkhususkan agar 

 ―Dalam 

praktiknya, 

paraulama 

KD/23 

/TK 

81 
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do‘a ini dibacakan …‖ mengkhususkan 

agar doa ini 

dibacakan …‖ 

 ―Disisi lain menurut 

Syaikh Muhammad 

bin Shalih al-Utsaimin 

…‖ 

 ―Di sisi lain, 

menurut Syaikh 

Muhammad bin 

Shalih al-Utsaimin 

…‖ 

KD/23 

/TK 

82 

 ―Maka do‘a ini harus 

dibacakan dengan 

keras …‖ 

 ―Maka, doa ini 

harus dibacakan 

dengan keras …‖ 

KD/23 

/TK 

83 

 ―Maka segeralah 

bersama-sama orang 

beriman/bertakwa …‖ 

 ―Maka, segeralah 

bersama-sama 

orang 

beriman/bertakwa 

…‖ 

KD/23 

/TK 

84 

 ―Namun dengan 

bantuan BPJS 

Kesehatan lalu 

dioprasi …‖ 

 ―Namun, dengan 

bantuan BPJS 

Kesehatan lalu 

dioperasi …‖ 

KD/23 

/TK 

85 

 ―Namun belum punya 

Hand Phone untuk 

belajar …‖ 

 ―Namun, belum 

punya Hand Phone 

untuk belajar …‖ 

KD/23 

/TK 

86 

 ―… menawarkan buku 

ke pasar Caringin, 

Gede Bage atau pasar 

lainnya di kota 

Bandung‖ 

 ―… menawarkan 

buku ke pasar 

Caringin, Gede 

Bage, atau pasar 

lainnya di kota 

Bandung‖ 

KD/23 

/TK 

87 

 ―Namun memiliki 

keterbatasan 

jasmaninya‖ 

 ―Namun, memiliki 

keterbatasan 

jasmaninya‖ 

KD/23 

/TK 

88 

 ―… Ustadz Ruslan 

Gunawan dalam 

mukadimah 

dakwahnya 

(21/1/2021)‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda garis 

miring 

―… Ustadz Ruslan 

Gunawan dalam 

mukadimah 

dakwahnya (21-1-

2021)‖ 

KD/23 

/GM 

89 

 ―Dan musibah apa 

pun yang menimpa 

kamu adalah 

disebabkan oleh 

perbuatan tanganmu 

sendiri‖   

Kesalahan 

penggunaan 

tanda titik  

Dan musibah apa 

pun yang menimpa 

kamu adalah 

disebabkan oleh 

perbuatan 

tanganmu sendiri.‖   

KD/23 

/TT 

90 

 ―Hal ini dijelaskan 

dalam firman Alloh 

pada surat Al Baqoroh  

156‖ 

 ―Hal ini dijelaskan 

dalam firman 

Allah pada surah 

Al Baqarah: 156.‖ 

KD/23 

/TT 

91 

 ―… Ustadz Ruslan  ―… Ustadz Ruslan KD/23 92 
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Gunawan dalam 

mukadimah 

dakwahnya 

(21/1/2021)‖ 

Gunawan dalam 

mukadimah 

dakwahnya (21-1-

2021).‖ 

/TT 

 ―… 

Alhamdulillahilladzi‘a

fani mimmabtalaka 

bihi 

wafadhdholanii‘ala 

katsirim mimman 

kholaqo tafdhiil‖ 

 ―… 

Alhamdulillahillad

zi‟afani 

mimmabtalaka 

bihi 

wafadhdholanii‟al

a katsirim mimman 

kholaqo tafdhiil.‖ 

KD/23 

/TT 

93 

 ―Semua musibah 

ringan asal tidak 

menimpa/merusak 

agama‖ 

 ―Semua musibah 

ringan asal tidak 

menimpa/merusak 

agama.‖ 

KD/23 

/TT 

94 

 ―… terus mereka 

ngasih lebih dari 

harga buku yang 

dibelinya, katanya‖ 

 ―… terus mereka 

ngasih lebih dari 

harga buku yang 

dibelinya, 

katanya.‖ 

KD/23 

/TT 

95 

 ―Hal ini dijelaskan 

dalam firman Alloh 

pada surat Al Baqoroh  

156‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda titik dua 

―Hal ini dijelaskan 

dalam firman 

Allah pada surah 

Al Baqarah: 156‖ 

KD/23 

/TD 

96 

 ―… dari sekitar jam 

06:00-15:00 wib 

sampai asar …‖ 

 ―… dari sekitar 

jam 06.00-15.00 

WIB sampai asar 

…‖ 

KD/23 

/TD 

97 

 ―… dari sekitar jam 

06:00-15:00 wib 

sampai asar …‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda hubung 

―… dari sekitar 

jam 06.00—15.00 

WIB sampai asar 

…‖ 

KD/23 

/TH 

98 

 ―Lumayan kadang 

dapat 50-100 ribu …‖ 

 ―Lumayan kadang 

dapat 50—100 

ribu …‖ 

KD/23 

/TH 

99 

 ―… baru dapat 50-100 

ribu omset jualan 

hariannya‖ 

 ―… baru dapat 

50—100 ribu 

omzet jualan 

hariannya‖ 

KD/23 

/TH 

100 

 ―Kadang kalau jualan 

makanan kan suka 

basi, kalau buku tidak 

akan basi‖  

Kesalahan 

penggunaan 

tanda apostrof 

―Kadang kalau 

jualan makanan 

‗kan suka basi, 

kalau buku tidak 

akan basi‖ 

KD/ 23 

/TA 

101 

 ―… kadang karena 

tidak punya HP jadi 

malas sekolah karena 

 ―… kadang karena 

tidak punya HP 

jadi malas sekolah 

KD/ 23 

/TA 

102 
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sekarang kan 

sekolahnya harus 

online‖ 

karena sekarang 

‗kan sekolahnya 

harus online‖ 

 Pewarta: Dwi Arifin Kesalahan 

penggunaan 

spasi 

Pewarta : Dwi 

Arifin 

KD/23 

/S 

103 

 … dengan sabda / 

petunjuk Nabi 

 … dengan 

sabda/petunjuk 

Nabi 

KD/23 

/S 

104 

 Pewarta: Dwi Arifin  Pewarta : Dwi 

Arifin 

KD/23 

/S 

105 

25 Pewarta: Dwi Arifin  Pewarta : Dwi 

Arifin 

KD/25 

/S 

106 

 ―… Senin 

(25/01/2021) di 

Gedung Pertemuan A. 

Yani Makorem 

071/Wijayakusuma 

…‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda garis 

miring 

―… Senin (25-01-

2021) di Gedung 

Pertemuan A. Yani 

Makorem 

071/Wijayakusum

a …‖ 

KD/25 

/GM 

107 

 ―… tetap semangat 

demi masyarakat, 

bangsa dan negara 

agar tetap sehat …‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda koma 

―… tetap semangat 

demi masyarakat, 

bangsa, dan negara 

agar tetap sehat 

…‖ 

KD/25 

/TK 

108 

26 ―… Ade Hendriana 

S.H menyampaikan 

…‖ 

 ―… Ade 

Hendriana, S.H., 

menyampaikan 

…‖ 

KD/26 

/TK 

109 

 ―Lalu pihak sekolah 

berfoto simbolis untuk 

bahan laporan …‖ 

 ―Lalu, pihak 

sekolah berfoto 

simbolis untuk 

bahan laporan …‖ 

KD/26 

/TK 

110 

 ―Lalu siswa masuk 

sesuai pilihannya ke 

swasta‖ 

 ―Lalu, siswa 

masuk sesuai 

pilihannya ke 

swasta‖ 

KD/26 

/TK 

111 

 ―Kepala SMAN 1 

Dayeuhkolot Dra. 

Reny Damayanti M. 

Pd saat ditemui media 

…‖ 

 ―Kepala SMAN 1 

Dayeuhkolot, Dra. 

Reny Damayanti, 

M. Pd., saat 

ditemui media …‖ 

KD/26 

/TK 

112 

 ―Awalnya kita 

mengelompokkan 

siswa dari 

kepemilikan 

perangkat belajarnya‖ 

 ―Awalnya, kita 

mengelompokkan 

siswa dari 

kepemilikan 

perangkat 

belajarnya‖ 

KD/26 

/TK 

113 

 ―Lalau muncullah  ―Lala, muncullah KD/26 114 
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kategori siswa 

memiliki alat HP 

untuk belajar …‖ 

kategori siswa 

memiliki alat HP 

untuk belajar …‖ 

/TK 

 ―… mendapat 

bimbingan secara 

khusus dari dosen 

bahasa, sosial, IPA / 

sains dan lainnya‖ 

 ―… mendapat 

bimbingan secara 

khusus dari dosen 

bahasa, sosial, 

IPA/sains, dan 

lainnya‖ 

KD/26 

/TK 

115 

 ―Dengan itu siswa 

akan lebih dekat 

dengan orang tuanya‖ 

 ―Dengan itu, siswa 

akan lebih dekat 

dengan orang 

tuanya‖ 

KD/26 

/TK 

116 

 ―Namun dengan 

adanya kabar 

sebelumnya akan nada 

agenda wacana tetap 

muka …‖ 

 ―Namun, dengan 

adanya kabar 

sebelumnya akan 

nada agenda 

wacana tatap muka 

…‖ 

KD/26 

/TK 

117 

 ―Jadi walaupun siswa 

ataupun guru saling 

rindu untuk belajar 

tatap muka‖ 

 ―Jadi, walaupun 

siswa ataupun guru 

saling rindu untuk 

belajar tatap 

muka‖ 

KD/26 

/TK 

118 

 ―Jadi kendalanya 

untuk bisa 

melaksanakan tatap 

muka itu prosesnya 

pang …‖ 

 ―Jadi, kendalanya 

untuk bisa 

melaksanakan 

tatap muka itu 

prosesnya pang 

…‖ 

KD/26 

/TK 

119 

 ―… prosesnya pang 

mulai dari kesehatan 

gurunya anak 

didiknya hingga 

perizinan dari tim 

Satgas …‖  

 ―… prosesnya 

pang mulai dari 

kesehatan gurunya, 

anak didiknya, 

hingga perizinan 

dari tim Satgas …‖ 

KD/26 

/TK 

120 

 ―Sehingga siswa bisa 

lebih maksimal dalam 

menerima materi …‖ 

 ―Sehingga, siswa 

bisa lebih 

maksimal dalam 

menerima materi 

…‖ 

KD/26 

/TK 

121 

 ―Intinya sekolah 

sangat berupaya untuk 

meluluskan siswanya 

…‖ 

 ―Intinya, sekolah 

sangat berupaya 

untuk meluluskan 

siswanya …‖ 

KD/26 

/TK 

122 

 ―Jadi pihak sekolah 

sangat mendukung 

siswa untuk …‖ 

 ―Jadi, pihak 

sekolah sangat 

mendukung siswa 

KD/26 

/TK 

123 
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untuk …‖ 

 ―Ucapnya kepada 

media di ruang kerya 

(26/1/2021)‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda garis 

miring 

―Ucapnya kepada 

media di ruang 

kerya (26-1-

2021)‖ 

KD/26 

/GM 

124 

 ―… Jelasnya diruang 

kerya (26/1/2021)‖ 

 ―… jelasnya 

diruang kerya (26-

1-2021)‖ 

KD/26 

/GM 

125 

 ―Kalau untuk siswa 

KETM, awalnya kan 

dari peserta didik 

yang tidak lolos di 

negeri‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda aposrof 

―Kalau untuk 

siswa KETM, 

awalnya ‗kan dari 

peserta didik yang 

tidak lolos di 

negeri‖ 

KD/ 26 

/TA 

126 

 Pewarta: Dwi Arifin Kesalahan 

penggunaan 

spasi 

Pewarta : Dwi 

Arifin 

KD/26 

/S 

127 

 ―Ucapnya kepada 

media di ruang kerya 

(26/1/2021)‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda titik 

―Ucapnya kepada 

media di ruang 

kerya (26-1-

2021).‖ 

KD/26 

/TT 

128 

 ―… menerima 

bantuan dan kartu lain 

dari pemerintah. 

Sedangkan bantuan 

RMP itu dari 

anggaran …‖ 

 ―… menerima 

bantuan dan kartu 

lain dari 

pemerintah, 

sedangkan bantuan 

RMP itu dari 

anggaran …‖ 

KD/26 

/TT 

129 

 ―… Jelasnya diruang 

kerya (26/1/2021)‖ 

 ―… jelasnya 

diruang kerya (26-

1-2021).‖ 

KD/26 

/TT 

130 

 ―… Angkatan lulusan 

semakin baik. 

Walaupun di masa 

pandemi‖ 

 ―… Angkatan 

lulusan semakin 

baik walaupun di 

masa pandemi‖ 

KD/26 

/TT 

131 

 ―… mengikuti lomba 

walaupun kadang 

memerlukan biaya 

yang tak sedikit 

jumlahnya‖ 

 ―… mengikuti 

lomba walaupun 

kadang 

memerlukan biaya 

yang tak sedikit 

jumlahnya.‖ 

KD/26 

/TT 

132 

27 ―Demi mensukseskan 

pembangunan kualitas 

SDM kedepannya 

setiap warga Jabar‖ 

 ―Demi 

menyukseskan 

pembangunan 

kualitas SDM ke 

depannya setiap 

warga Jabar.‖ 

KD/27 

/TT 

133 

 ―… langsung melalui  ―… langsung KD/27 134 
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kegiatan sosial 

kemasyarakatan‖ 

melalui kegiatan 

sosial 

kemasyarakatan.‖ 

/TT 

 ―… guru pengganti 

dimasa darurat jumlah 

guru. Terus ada 824 

lolos CPNS …‖ 

 ―… guru pengganti 

dimasa darurat 

jumlah guru. terus 

ada 824 lolos 

CPNS …‖ 

KD/27 

/TT 

135 

 ―… CPNS (Tenaga 

Pendidik). Dan 695 

menjadi Pegawai 

Pemerintah …‖ 

 ―… CPNS (Tenaga 

Pendidik), dan 695 

menjadi Pegawai 

Pemerintah …‖ 

KD/27 

/TT 

136 

 ―… memindahkan 

fungsi Kasubag TU di 

Sekolah SMA/SMKN. 

Sebagai fungsi 

wakasek …‖ 

 ―… memindahkan 

fungsi Kasubag 

TU di Sekolah 

SMA/SMKN 

sebagai fungsi 

wakasek …‖ 

KD/27 

/TT 

137 

 ―… tungan yang 

mencapai 6.5 Juta‖ 

 ―… tungan yang 

mencapai 6,5 juta‖ 

KD/27 

/TT 

138 

 ―… (RPJMD) 2021-

2023 berlangsung di 

aula Dinas Sosial 

Jabar‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda hubung 

―… (RPJMD) 

2021—2023 

berlangsung di 

aula Dinas Sosial 

Jabar‖ 

KD/27 

/TH 

139 

 Pewarta: Dwi Arifin Kesalahan 

penggunaan 

spasi 

Pewarta : Dwi 

Arifin 

KD/27 

/S 

140 

 Pewarta: Dwi Arifin  Pewarta : Dwi 

Arifin 

KD/27 

/S 

141 

 … Biaya Operasional 

Pendidikan Daerah / 

BOPD … 

 … Biaya 

Operasional 

Pendidikan 

Daerah/BOPD … 

KD/27 

/S 

142 

 … Bantuan 

Pendidikan Menengah 

Universal / BPMU … 

 … Bantuan 

Pendidikan 

Menengah 

Universal/BPMU 

… 

KD/27 

/S 

143 

 ―… Himpunan 

mahasiswa, ikatan 

dokter Indonesia & 

persatuan perawat‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda koma  

―… himpunan 

mahasiswa, ikatan 

dokter Indonesia, 

& persatuan 

perawat‖ 

KD/27 

/TK 

144 

 ―Selanjutnya pihak 

pemerintah provinsi 

Jabar seutuhnya …‖ 

 ―Selanjutnya, 

pihak pemerintah 

provinsi Jabar 

seutuhnya …‖ 

KD/27 

/TK 

145 



155 

 

 

 

 ―Intinya kami 

mendukung seluruh 

program yang baik 

…‖ 

 ―Intinya, kami 

mendukung 

seluruh program 

yang baik …‖ 

KD/27 

/TK 

146 

 ―Maka untuk saling 

terwujud semuanya 

harus ada yang 

dikembangkan …‖ 

 ―Maka, untuk 

saling terwujud 

semuanya harus 

ada yang 

dikembangkan …‖ 

KD/27 

/TK 

147 

 ―Sehingga mahasiswa 

dapat lebih luas dan 

banyak pengalamanya 

…‖ 

 ―Sehingga, 

mahasiswa dapat 

lebih luas dan 

banyak 

pengalamanya …‖ 

KD/27 

/TK 

148 

 ―… Himpunan 

mahasiswa, ikatan 

dokter Indonesia & 

persatuan perawat‖ 

 ―… himpunan 

mahasiswa, ikatan 

dokter Indonesia, 

& persatuan 

perawat‖ 

KD/27 

/TK 

149 

 ―Selanjutnya Kadisdik 

memaparkan wacana 

terkait …‖ 

 ―Selanjutnya, 

Kadisdik 

memaparkan 

wacana terkait …‖ 

KD/27 

/TK 

150 

 ―Selain itu akan 

membuat reformasi 

birokrasi dengan …‖ 

 ―Selain itu, akan 

membuat 

reformasi birokrasi 

dengan …‖ 

KD/27 

/TK 

 

151 

 ―Namun kepala 

sekolah tungannya 

lebih rendah‖ 

 ―Namun, kepala 

sekolah tungannya 

lebih rendah‖ 

KD/27 

/TK 

152 

 ―Jadi tidak ada 

perbedaan beban 

biaya dan fasilitas 

kedepannya …‖ 

 ―Jadi, tidak ada 

perbedaan beban 

biaya dan fasilitas 

ke depannya …‖ 

KD/27 

/TK 

153 

 ―Kadisdik jabar Akan 

Pindahkan ―Sang 

Matahari Kembar‖ Di 

Sekolah Negeri ?...‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda tanya  

―Kadisdik jabar 

Akan Pindahkan 

―Sang Matahari 

Kembar‖ Di 

Sekolah Negeri ...‖ 

KD/27 

/TT 

154 

30 ―Harlah NU Ke 95: 

Pesantren Tetap Eksis 

Memaksimalkan 

Pembangunan 

Peradaban‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda hubung 

―Harlah NU Ke-

95: Pesantren 

Tetap Eksis 

Memaksimalkan 

Pembangunan 

Peradaban‖ 

KD/30 

/TH 

155 

 ―… gelar sara baik S1, 

S2, maupun S3 

tentunya saya …‖ 

 ―… gelar sara baik 

S-1, S-2, maupun 

S-3 tentunya saya 

KD/30 

/TH 

156 



156 

 

 

 

…‖ 

 ―… berpengaruh pada 

pembangunan sumber 

daya alam, teknologi 

dan sosial‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda koma 

―… berpengaruh 

pada 

pembangunan 

sumber daya alam, 

teknologi, dan 

sosial‖ 

KD/30 

/TK 

157 

 ―Hingga saat ini 

pesantren masih tetap 

eksis …‖ 

 ―Hingga saat ini, 

pesantren masih 

tetap eksis …‖ 

KD/30 

/TK 

158 

 ―Lalu bagaimanakah 

perkembangan 

pesantren di Indonesia 

saat ini …‖ 

 ―Lalu, 

bagaimanakah 

perkembangan 

pesantren di 

Indonesia saat ini 

…‖ 

KD/30 

/TK 

159 

 ―Seperti dari suku 

Dayak Kalimantan 

dari Jawa Tengah atau 

Jawa Timur …‖ 

 ―Seperti dari suku 

Dayak 

Kalimantan, dari 

Jawa Tengah atau 

Jawa Timur …‖ 

KD/30 

/TK 

160 

 ―Jadi pesantren ini 

masih memiliki 

karismatik …‖ 

 ―Jadi, pesantren ini 

masih memiliki 

karismatik …‖ 

KD/30 

/TK 

161 

 ―Dalam perjalanannya 

kami pihak guru di 

pesantren sangat …‖ 

 ―Dalam 

perjalanannya, 

kami pihak guru di 

pesantren sangat 

…‖ 

KD/30 

/TK 

162 

 ―Padahal hal itu 

kurang baik untuk 

perkembangan anak 

didiknya‖ 

 ―Padahal, hal itu 

kurang baik untuk 

perkembangan 

anak didiknya‖ 

KD/30 

/TK 

163 

 ―Jadi gan karena di 

pesantren itu …‖ 

 ―Jadi, gan karena 

di pesantren itu 

…‖ 

KD/30 

/TK 

164 

 ―padahal hal itu akan 

menghilangkan sikap 

disiplin pada dirinya‖ 

 ―padahal, hal itu 

akan 

menghilangkan 

sikap disiplin pada 

dirinya‖ 

KD/30 

/TK 

165 

 ―Lalu perluasan 

asrama untuk mereka 

yang ingin belajar …‖ 

 ―Lalu, perluasan 

asrama untuk 

mereka yang ingin 

belajar …‖ 

KD/30 

/TK 

166 

 ―Jadi kalua ada guru 

yang kurang 

berkualitas …‖ 

 ―Jadi, kalua ada 

guru yang kurang 

berkualitas …‖ 

KD/30 

/TK 

167 
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 ―… seperti Alif dalam 

kejujuran 

kedisiplinan, bersikap 

tawadu …‖ 

 ―… seperti alif 

dalam kejujuran, 

kedisiplinan, 

bersikap tawadu 

…‖ 

KD/30 

/TK 

168 

 ―Sehingga pesantren 

ini cukup popular di 

kalangan masyarakat 

...‖ 

 ―Sehingga, 

pesantren ini 

cukup popular di 

kalangan 

masyarakat ...‖ 

KD/30 

/TK 

169 

 ―… Desa rahayu 

Kecamatan Margaasih 

(29/1/2021)‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

garis miring 

―… Desa rahayu 

Kecamatan 

Margaasih (29-1-

2021)‖ 

KD/30 

/GM 

170 

 ―… Kabupaten Garut, 

Sabtu (30/1/2021)‖ 

 ―… Kabupaten 

Garut, Sabtu (30-

1-2021)‖ 

KD/30 

/GM 

171 

 ―… Desa rahayu 

Kecamatan Margaasih 

(29/1/2021)‖ 

Kesalahan 

penggunaan 

tanda titik 

―… Desa rahayu 

Kecamatan 

Margaasih (29-1-

2021).‖ 

KD/30 

/TT 

172 

 ―… memiliki ilmu 

seperti kasrah. Dan 

membangun sikap 

terpuji dengan landasa 

ilmu …‖ 

 ―… memiliki ilmu 

seperti kasrah, dan 

membangun sikap 

terpuji dengan 

landasan ilmu …‖ 

KD/30 

/TT 

173 

 ―Pewarta: Dwi Arifin‖ Kesalahan 

penggunaan 

spasi  

―Pewarta : Dwi 

Arifin‖ 

KD/30 

/S 

174 

 ―… bersikap tawadu/ 

rendah hati …‖ 

 ―… bersikap 

tawadu/rendah hati 

…‖ 

KD/30 

/S 

175 

 ―Jl. Mahmud No.41 

A, Sindangpalay …‖ 

 ―Jl. Mahmud No. 

41 A, 

Sindangpalay …‖ 

KD/30 

/S 

176 

 ―… tidak lebih dari 

2,5 % penduduk di 

Garut yang 

mempunyai …‖ 

 ―… tidak lebih 

dari 2,5% 

penduduk di Garut 

yang mempunyai 

…‖ 

KD/30 

/S 

177 

 ―… tidak lebih dari 

2,5 % penduduknya 

mempunyai gelar …‖ 

 ―… tidak lebih 

dari 2,5% 

penduduknya 

mempunyai gelar 

…‖ 

KD/30 

/S 

178 
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Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

TT    : kode untuk kesalahan penggunaan tanda titik 

TK   : kode untuk kesalahan penggunaan tanda koma 

TTD : kode untuk kesalahan penggunaan tanda titik dua  

TH   : kode untuk kesalahan penggunaan tanda hubung 

TGM: kode untuk kesalahan penggunaan tanda garis miring 

TTY : kode untuk kesalahan penggunaan tanda tanya 

TA   : kode untuk kesalahan penggunaan tanda apostrof 

TS   : kode untuk kesalahan penggunaan spasi 

 

Kartu Data Kesalahan Penggunaan Kata Hubung di Awal Kalimat 

Tanggal 

Terbit 

Bentuk Kesalahan Jenis 

Kesalahan 

Bentuk yang Sudah 

Dibenahi 

Kode 

Data 

Jumlah 

4 Sedangkan 15 

kabupaten/kota 

lainnya … 

Kesalahan 

penggunaan 

kata hubung 

di awal 

kalimat 

Lima belas 

kabupaten/kota 

lainnya … 

KD/4 

/KH 

1 

8 … diabadikan dalam 

kitab-kitab. Dan 

seperti apa jejak 

pemikiran mereka … 

 … diabadikan 

dalam kitab-kitab. 

Seperti apa jejak 

pemikiran mereka 

… 

KD/8 

/KH 

2 

 … memiliki banyak 

sisanya. Sedangkan 

Alloh ambil satu … 

 … memiliki 

banyak sisanya. 

Allah ambil satu … 

KD/8 

/KH 

3 

 … Dan berwasiat 

ingin disholatkan 

olehnya 

 … berwasiat ingin 

disholatkan 

olehnya 

KD/8 

/KH 

4 

17 Dan terakhir mereka 

sibuk dengan tentang 

… 

 Terakhir mereka 

sibuk dengan 

tentang … 

KD/17 

/KH 

5 

30 Dan perihal biaya di 

sini kita tidak … 

 Perihal biaya di 

sini kita tidak … 

KD/30 

/KH 

6 

Keterangan kode 

KD    : koran digital 

1       : kode untuk tanggal terbitnya berita 

KH    : kode untuk kesalahan penggunaan kata hubung  
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Lampiran 3  

Hasil Validasi Modul  

Hasil validasi Modul 

Formulir Penilaian Kelayakan Modul untuk Pakar atau Dosen Ahli 

 Bahasa Indonesia 

A. Penilaian Aspek Kelayakan Isi 

No. Indikator Penilaian 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Keruntutan materi    √  

2. Kedalaman materi    √  

3. Kemudahan untuk dipahami    √  

4. Keakuratan fakta dan konsep    √  

5. Kesesuaian dengan teori    √  

6. Keakuratan contoh/ilustrasi    √  

7. 
Keterkinian contoh, fitur, dan 

rujukan 
  √   

B. Penilaian Aspek Kelayakan Bahasa 

No. Indikator Penilaian 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Bahasa yang mudah dipahami    √  

2. Bahasa yang digunakan komunikatif    √  

3. 
Istilah yang digunakan  baik dan 

benar 
   √  

4. Ketetapan tata bahasa dan ejaan   √   

5. 
Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan berpikir siswa 
   √  

C. Penilaian Aspek Kelayakan Penyajian 

No. Indikator Penilaian 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Berpusat pada siswa    √  

2. 
Kesesuaian dengan langkah 

pembelajaran 
   √  

3. 
Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 
   √  

4. Keruntutan penyajian    √  

5. Kekonsistenan sistematika    √  

6. 
Penyajian mendorong siswa berpikir 

aktif 
  √   

7. 
Penyajian dengan langkah-langkah 

yang harus dilakukan siswa 
   √  

8. Penyajian gambar dan teks yang   √   
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tepat 

9. 
Penyajian contoh/ilustrasi 

memperjelas pemahaman siswa 
  √   

D. Penilaian Aspek Kelayakan Kegrafikaan 

No. Indikator Penilaian 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Desain pada bagian isi modul   √   

2. 
Huruf yang digunakan sederhana dan 

mudah dibaca 
   √  

3. Ilustrasi mempermudah pemahaman   √   

4. Kesesuaian ukuran format buku    √  

5. Kemenarikan sampul    √  

6. Kualitas kertas dan cetakan   √   

Kriteria Perhitungan 

Penilaian Skala Nilai 

Tidak baik 1 

Kurang baik 2 

Cukup baik 3 

Baik  4 

Sangat baik 5 

Persentase Penilaian Kelayakan Modul 

 

Persentase Kategori 

0%-20% Tidak baik 

21%-40% Kurang baik 

41%-60% Cukup baik 

61%-80% Baik  

81%-100% Sangat baik 

                         

Cirebon, 25 Agustus 2021 

Validator 1 

 

Itaristanti, S.S., M.A. 

       NIP. 19860510 201101 2 024 
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Lampiran 4  

Hasil Validasi Modul 

HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR 

Nama      : Lena Nurohmah 

NIM      : 1708110020 

Prodi      : Tadris Bahasa Indonesia 

Judul TA : Analisis Kesalahan Ejaan pada Berita Pendidikan dalam Koran 

Online Sinar Pagi Edisi Januari 2021 dan Pemanfaatannya sebagai 

Modul Pembelajaran Menulis Teks Berita di SMP Kelas VIII 

No. Variabel Saran/Tanggapan 

   

   

   

   

Komentar umum/lain-lain 

 

 

 

Cirebon,  25 Agustus 2021 

Validator 1 

 

Itaristanti, S.S., M.A. 

NIP. 19860510 201101 2 024 
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