
Telaah kebahasaan skripsi sesuai EYD 

 

1. Halaman  : viii 

Kalimat  : BAB 1 PENDAHULUAN......................................................... 1 

Perbaikan  : Bab I. Pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Keterangan  : Di  belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, 

ikhtisar, atau daftar 

 

2. Halaman  : 1 (satu) 

Kalimat : Pendidikan yang bersifat sistematis, berstruktur dan 

bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai keperguruan 

tinggi. 

Perbaikan : Pendidikan yang bersifat sistematis, berstruktur, dan 

bertingkat dimulai dari sekolah dasa sampai ke perguruan 

tinggi. 

Keterangan : sebelum kata dan seharusnya diberi tanda koma (,) 

sebagai bentuk perincian dan kata keperguruan 

seharusnya ada pemisahan antara kata ke dan perguruan 

karena menunjukkan tempat. 

 

3. Halaman  : 6 (enam) 

Kalimat : Menurut jenisnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua 

yaitu 

Perbaikan  : Menurut jenisnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

Keterangan : setelah kata dua seharusnya diberi tanda koma (,) dan 

setelah kata yaitu seharusnya diberi tanda titik dua (:) 

 

4. Halaman  : 10 (sepuluh) 

Kalimat  : …perangkat tambahan fotografi, mencari email secara 

offline, dan berbagi informasi dengan menggunakan NFC 

Perbaikan : …perangkat tambahan fotografi, mencari email secara 

offline, dan berbagi informasi dengan menggunakan NFC. 



Keterangan : seharusnya setelah kata NFC diberi tanda titik (.) 

sebagai tanda akhir dari sebuah kalimat 

 

5. Halaman  : 10 (sepuluh) 

Kalimat : Keterbukaan, Bebas pengembangan tanpa dikenakan 

biaya terhadap sistem karena berbasiskan Linux dan open 
source. 

Perbaikan :  Keterbukaan, bebas pengembangan tanpa dikenakan 

biaya terhadap sistem karena berbasiskan Linux dan open 
source. 

Keterangan : seharusnya setelah tanda koma (,) tetap huruf kecil, 

bukan huruf kapital 

 

6. Halaman  : 10 (sepuluh) 

Kalimat : Arsitektur komponen dasar Android terinspirasi dari 

teknologi internet Mashup. 

Perbaikan : Arsitektur komponen dasar Android terinspirasi dari 

teknologi internet Mashup. 

Keterangan  : seharusnya kata Mashup ditulis miring karena merupakan 

bahasa asing 

 

7. Halaman  : 13 (tiga belas) 

Kalimat : …android menawarkan bagi pengembang atau member 

kemampuan kepada pengembang untuk membangun aplikasi 

yang bagus dan inovative 

Perbaikan : … android menawarkan bagi pengembang atau member 

kemampuan kepada pengembang untuk membangun aplikasi 

yang bagus dan inovatif 

Keterangan  : kata inovatif seharusnya ditulis dengan huruf f bukan ve 

 

8. Halaman  : 13 (tiga belas) 

Kalimat : Sehingga bias kita simpulkan applications frameworks ini 

adalah layer dimana para pembuat aplikasi melakukan 

pengembangan 



Perbaikan : Sehingga bias kita simpulkan applications frameworks ini 

adalah layer di mana para pembuat aplikasi melakukan 

pengembangan 

Keterangan : seharusnya kata dimana menjadi di mana karena fungsi 

kata tersebut menunjukkan suatu tempat 

 

9. Halaman  : 16 (enam belas) 

Kalimat : Content Provider menyediakan cara untuk mengakses 

data yang dibutuhkan oleh suatu activity 

Perbaikan : Content Provider menyediakan cara untuk mengakses 

data yang dibutuhkan oleh suatu activity 

Keterangan  : penulisan bahasa asing harusnya ditulis miring 

 

10. Halaman  : 19 (sembilan belas) 

Kalimat   : Dari gambar diatas, cara kerja CakePHP sebagian 

besar sudah bisa dijelaskan. 

Perbaikan  : Dari gambar di atas, cara kerja CakePHP sebagian besar 

sudah bisa dijelaskan. 

Keterangan : seharusnya kata di dan atas dipisah karena menunjuk 

pada suatu arah 

 

 

 

Istilah asing di Bidang Teknik Informatika dan Komputer 

 

1. Istilah yang diserap : Aplikasi 

Istilah asingnya  : Aplication (english) 

Kaidah yang digunakan : Penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal 

Arti dan makna  : ap·li·ka·si n 1 karya hias dl seni jahit-menjahit dng 

menempelkan (menjahitkan) guntingan-guntingan 

kain yg dibentuk spt bunga (buah, binatang, dsb) pd 

kain lain sbg hiasan; 2 tambahan: dl beberapa 

fakultas diadakan kursus -- bahasa 



Inggris; 3 penggunaan; penerapan; 4lamaran; 

permohonan; pendaftaran: ia mendapatkan formulir 

-- di cabang bank terdekat; 

Sumber   : http://kbbi.web.id/aplikasi 

 

2. Istilah yang diserap : Isi 

Istilah asingnya  : Content (english) 

Kaidah yang digunakan : Penerjemahan langsung berdasarkan kesesuaian 

bentuk dan makna 

Arti dan makna  : isi n 1 sesuatu yg ada (termuat, terkandung, dsb) 

di dl suatu benda dsb: -- gudang itu pupuk dan alat-

alat pertanian; 2 besarnya suatu ruangan; volume: -

- kaleng itu 20 liter; 3 apa yg tertulis di dalamnya 

(tt buku, surat, dsb); 4 inti atau bagian yg pokok dr 

suatu wejangan (pidato, pem-bicaraan, dsb);--

 lemak dapat ke orang, tulang bulu pulang ke kita, 

pb orang lain mendapat senangnya, kita mendapat 

susahnya saja; bagai kuku dng -- , pb sukar 

diceraikan; tidak pernah bercerai; 

Sumber   : http://kbbi.web.id/isi 

 

3. Istilah yang diserap : Memori 

Istilah asingnya  : Memory (english) 

Kaidah yang digunakan : Penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal 

Arti dan makna  : me·mo·ri /mémori/ n 1 kesadaran akan pengalaman 

masa lampau yg hidup kembali; ingatan; 2 catatan 

yg berisi penjelasan; 3 peringatan; keterangan: --

 jawaban Pemerintah; 4 peranti komputer yg dapat 

menyimpan dan merekam informasi; 

Sumber   : http://kbbi.web.id/memori 

 

4. Istilah yang diserap : Memperbarui 

Istilah asingnya  : Update (english) 

http://kbbi.web.id/aplikasi


Kaidah yang digunakan : Penerjemahan langsung berdsarkan kesesuaian 

bentuk dan makna 

Arti dan makna  : membarui /mem·ba·rui/ v 1 memperbaiki supaya 

menjadi baru: mereka sedang - 

rumahnya; 2 mengulang sekali lagi; memulai 

lagi:mereka diminta - pertanyaannya; mereka harus - 

perkawinannya krn masih dianggap belum 

sah; 3 mengganti dng yg baru; memodernkan:kita 

harus - cara kerja kita; - sistem pendidikan; 

     memperbarui /mem·per·ba·rui/ v membarui; 

Sumber   : http://kbbi.web.id/baru 

 

5. Istilah yang diserap : Virtual 

Istilah asingnya  : Virtual (english) 

Kaidah yang digunakan : Penyerapan tanpa penyesuaian ejaan, tetapi 

dengan penyesuaian lafal 

Arti dan makna   : vir·tu·al a (secara) nyata: demokrasi dl arti -- 

Sumber   : http://kbbi.web.id/virtual 


