
KAIDAH EJAAN
BAHASA INDONESIA

Sekilas sejarah, cakupan, dan 
praktik penerapan ejaan bahasa 
Indonesia yang tepat



Sebelumnya …

Apa itu EJAAN ?

Ejaan meliputi apa saja?

Jenis Ejaan apa yang Anda tahu?



Pengertian

Ejaan adalah keseluruhan peraturan 

melambangkan bunyi ujaran, pemisahan 

dan penggabungan kata, penulisan kata, 

huruf, dan tanda baca.



Awalnya …

 Ejaan pertama adalah Ejaan VAN 

OPHUIJEN  1901

 Dikenal juga sebagai ejaan Balai Pustaka

 Ejaan berikutnya adl ejaan Republik / Ejaan 

Soewandi  1947

 Ejaan yang selanjutnya adl Ejaan yang 

disempurnakan (EYD)  1972



Ejaan yang tak sempat diberlakukan:

 Ejaan Melindo  Malaysia dan Indonesia



Beberapa Pembeda Ejaan

 Mendjoengdjoeng – menjunjung – menjunjung 

 Tjoetjoe – Chuchu – cucu 

 Oemoer – umur – umur 

 Sajang – sayang – sayang 

 Ma’moer – ma’mur – makmur 

 Choesoes – khusus – khusus 



Ingat …

Karya Ilmiah menggunakan EYD 

jadi WASPADALAH …!!!!!



Coba ….

Kita praktikan bersama dengan 

Kuis EYD

Selamat Berimajinasi



KUIS EYD

Jawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut ini secara langsung di 

lembar jawaban Anda!



No. 1

Tuliskan dengan lengkap nama 

Anda dengan gelar tertinggi yang 

ingin Anda raih dalam hidup Anda!



No. 2

Apa pekerjaan yang paling Anda 

inginkan dalam hidup Anda? 

Buat dalam satu kalimat!



No. 3

Berapa gaji yang Anda inginkan per 

bulan? Tuliskan dalam bentuk 

angka!



No. 4

Setelah selesai kuliah, mendapat 
kerja yang mapan, dan gaji yang 
tinggi, sebutkan 2 hal yang paling 

ingin Anda lakukan!



No. 5

Jika Anda telah menikah kelak, 
sebutkan sebuah tempat (alamat) 
yang Anda sangat inginkan untuk 

tinggal di sana!



No 6

Buat dalam satu kalimat!

Sebutkan karakter pasangan ideal Anda!

(minimal 5 saja)



No. 6

Seandainya Anda kelak diberi 
kesempatan menulis dan 

menerbitkan sebuah buku, judul 
tulisan apa yang akan Anda tulis 

dan terbitkan?



Nah …. 

 Mari kita diskusikan seberapa kemahiran 

Anda dalam ejaan Bahasa Indonesia!

 Ingat … dalam penulisan Anda tak boleh 

lengah dengan ejaan yang salah!

 Mari belajar!


