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No Tertulis Seharusnya Keterangan 

1 … dan dapat merupakan 

tambahan pendapatan bagi 

pemeliharanya … 

… dan merupakan 

tambahan pendapatan bagi 

pemeliharanya … 

Kata “dapat” harus dihilangkan 

agar kalimatnya menjadi relevan. 

2 …. secara turun 

menurun mereka 

memelihara dan 

mengembangkan ayam 

pelung. 

…. secara turun temurun 

mereka memelihara dan 

mengembangkan ayam 

pelung. 

Penulisan kata “turun menurun” 

diganti dengan “turun temurun” 

karena tidak sesuai dengan 

penulisan kaidah Bahasa 

Indonesia. 

3 Kuantitas, kondisi fisik 

dan mutu suara terus 

ditingkatkan, … 

Kuantitas, kondisi fisik, 

dan mutu suara terus 

ditingkatkan, … 

Sebelum kata “dan” harus diberi 

tanda koma karena menandai 

hubungan penambahan. 

4 Pada mulanya ayam 

pelung dipelihara untuk 

kesenangan … 

Pada mulanya, ayam 

pelung dipelihara untuk 

kesenangan … 

Sebelum kata “ayam” harus diberi 

tanda koma karena kata “Pada 

mulanya” menunjukkan 

keterangan waktu. 

5 Pada masa sekarang ini 

ternyata ayam pelung 

dibudidayakan… 

Pada masa sekarang ini, 

ternyata ayam pelung 

dibudidayakan … 

Sebelum kata “ternyata” harus 

diberi tanda koma karena kata 

“Pada masa sekarang ini” 

menunjukkan keterangan waktu. 

6 Nilai ekonomi ayam 

pelung jantan yang sudah 

jadi, bisa mencapai jutaan 

rupiah, 

Nilai ekonomi ayam 

pelung jantan yang sudah 

jadi bisa mencapai jutaan 

rupiah, 

Tanda koma dihilangkan agar 

kalimatmya menjadi efektif. 

7 Untuk itu peneliti 
mencoba memberi 

gambaran tentang 

manajemen … 

Untuk itu, peneliti 
mencoba memberi 

gambaran tentang 

manajemen … 

Sesudah kata “Untuk itu” harus 

diberi tanda koma karena 

menandai hubungan penyebaban. 

8 …manajemen 

pemeliharaan ayam pelung 

ini, yang terangkum 

dalam profil usaha …  

…manajemen 

pemeliharaan ayam pelung 

ini yang terangkum dalam 

profil usaha … 

Tanda koma dihilangkan agar 

kalimatnya menjadi efektif. 

9 … ke daerah Kabupaten 

lainnya di Jawa Barat. 

… ke daerah kabupaten 

lainnya di Jawa Barat. 

Kata “Kabupaten” harus 

menggunakan huruf kecil karena 

tidak diikuti nama kabupaten. 



10 Oleh karena itu 

suksesnya pembangunan 

… 

Oleh karena itu, 

suksesnya pembangunan 

… 

Sesudah kata “Oleh karena itu” 

harus diberi tanda koma karena 

menandai hubungan penyebaban. 

11 … pintar nyanyi … … pintar menyanyi … Kata “nyanyi” harus diberi 

imbuhan me- karena apabila tidak 

diberi imbuhan maka kalimatnya 

menjadi tidak efektif. 

12  …, jika tidak jangan 

harap akan memperoleh … 

…, jika tidak, jangan 

harap akan memperoleh … 

Sesudah kata “jika tidak” harus 

diberi tanda koma karena 

menunjukkan penekanan. 

13 …, biasanya juga dilihat 

bahwa bulu dan postur 

tubuhnya … 

…, biasanya juga dilihat 

dari bulu dan postur 

tubuhnya … 

Kata “bahwa” diganti dengan kata 

“dari” karena penggunaan katanya 

tidak sesuai dengan konteks 

kalimat. 

14 … dikatagorikan sebagai 

pedaging, … 

… dikategorikan sebagai 

pedaging, … 

Kata “dikatagorikan” diganti 

dengan “dikategorikan” karena 

tidak sesuai dengan ejaan Bahasa 

Indonesia. 

15 … suatu perhitungan ratio 

… 

… suatu perhitungan rasio 

… 

Kata “ratio” diganti dengan kata 

“rasio” karena ratio merupakan 

kata serapan dari bahasa asing, 

maka penulisannya harus 

disesuaikan dengan kaidah Bahasa 

Indonesia. 

16 … bisa diperhitungkan. 

kesemuanya itu … 

… bisa diperhitungkan. 

Kesemuanya itu … 

Sesudah tanda titik harus 

menggunakan huruf kapital. 

17 Ada dua cara yang sering 

oleh… 

Ada dua cara yang sering 

dilakukan oleh… 

Diberi kata “dilakukan” agar 

kalimatnya menjadi relevan. 

18 … aktifitas tertentu pula … aktifitas tertentu pula. Jika akhir kalimat harus diberi 

tanda titik. 

19 … metode Survey, … … metode Survei, … Kata “Survey” diganti dengan kata 

“Survei” karena survey merupakan 

kata serapan dari bahasa asing, 

maka penulisannya harus 

disesuaikan dengan kaidah Bahasa 

Indonesia. 

20 … dari Instansi setempat 

… 

… dari instansi setempat 

… 

Kata “Instansi” harus 

menggunakan huruf kecil karena 

tidak diikuti nama instansi. 

21 …, yaitu bekerja sebagai 

petani (55%), buruh 

pertukangan (25%), dan 

pegawai negeri atau 

swasta (15%), dan lain-

lain (5%). 

…, yaitu bekerja sebagai 

petani (55%), buruh 

pertukangan (25%), 

pegawai negeri atau 

swasta (15%), dan lain-

lain (5%). 

Pemakaian konjungsi “dan” tidak 

efektif karena kalimatnya menjadi 

tidek relevan. 

22 … sistem perkandangan 

batteray. 

… sistem perkandangan 

baterai. 

Kata “batteray” diganti dengan 

kata “baterai” karena baterai 

penulisannya harus disesuaikan 

dengan kaidah Bahasa Indonesia. 

23 Peternakan ayam pelung di 

desa Bangbayang 
mempunyai… 

Peternakan ayam pelung di 

Desa Bangbayang 
mempunyai… 

Kata “desa” menggunakan huruf 

kapital karena diikuti nama desa. 

24 … kebutuhan pokok. 

dimana dari kekurangan 

… kebutuhan pokok. 

Dimana dari kekurangan 

Setelah tanda titik harus 

menggunakan huruf kapital. 



energi tersebut… energi tersebut… 

25 … setelah umur 5 bulan 

dimasukkan kedalam 

kandang… 

… setelah umur 5 bulan 

dimasukkan ke dalam 

kandang… 

Kata “kedalam” penulisannya 

harus dipisah karena “ke dalam” 

merupakan preposisi majemuk. 

26 …, hanya didalam 

kandang… 

…, hanya di dalam 

kandang… 

Kata “didalam” penulisannya 

harus dipisah karena “di dalam” 

merupakan preposisi majemuk. 

27 … yang pertama kali 

lakukan adalah … 

… yang pertama kali 

dilakukan adalah … 

Kata “lakukan” diberi imbuhan di- 

agar kalimatnya menjadi efektif. 

28 …,tertip melaksanakan 

pencegahan,… 

…,tertib melaksanakan 

pencegahan,… 

“tertip” diganti “tertib” karena 

tidak sesuai dengan penulisan 

pada kaidah Bahasa Indonesia. 

29 … tiga bulan di berikan 

vaksin suntik. 

… tiga bulan diberikan 

vaksin suntik. 

Kata “di berikan” penulisannya 

harus digabung karena bukan 

merupakan preposisi majemuk. 

30 Faktor-faktor antara lain, 

manajemen pemeliharaan 

dan faktor letak daerah. 

Faktor-faktor antara lain: 

manajemen pemeliharaan 

dan faktor letak daerah. 

Tanda koma diganti dengan titik 

dua karena menunjukkan jumlah. 
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