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Abstrak 

 

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis kesalahan berbahasa di dalam 

karangan narasi siswa kelas VII SMPN 8 Mataram tahun pelajaran 2017-2018. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa tataran morfologi, kesalahan 

berbahasa tataran sintaksis, dan kesalahan penggunaan ejaan. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan metode observasi, metode tugas, dan metode dokumentasi. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penyajiannya menggunakan 

metode informal. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan kesalahan berbahasa pada tataran 

morfologi, yaitu penghilangan afiks, kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis meliputi: (a) 

kesalahan dalam bidang frase dan (b) kesalahan dalam bidang kalimat. Selain itu, ditemukan 

kesalahan ejaan penggunaan huruf kapital, yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital nama 

tempat, penggunaan huruf kapital setelah tanda koma dn titik, penggunaan huruf kapital di 

tengah dan akhir kalimat. Kesalahan penulisan kata yang meliputi: kesalahan penulisan kata 

berimbuhan, bentuk ulang, kata depan, partikel /-pun/, angka dan bilangan. Kesalahan pemakaian 

tanda baca yang meliputi: kesalahan pemakaian tanda baca titik (.), kesalahan tanda baca koma 

(,), dan kesalaha tanda baca hubung (-). 

 

Kata kunci: analisis kesalahan berbahasa dan karangan narasi. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi dalam 

Bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan dan tertulis oleh 

peserta didik, serta menumbuhkan 

apresiasi terhadap karya kesastraan 

manusia Indonesia (Akhadiah, 1991: 

18). Pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah-sekolah memiliki lima tujuan. 

Kelima tujuannya, yaitu (a) siswa 

menghargai dan membanggakan Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasional dan 

bahasa negara, (b) siswa memahami 

Bahasa Indonesia dari segi bentuk, (c) 

siswa memiliki kemampuan 

menggunakan Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan intelektual, kematangan 

emosional, dan kematangan sosial, (d) 

siswa memiliki disiplin dalam berpikir 

dan berbahasa (berbicara dan menulis), 

dan (e) siswa mampu menikmati dan  

memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, 

memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa menulis dan 

membaca. Tujuan utama pembelajaran 

bahasa bukanlah aspek pematangan 

semata, melainkan hal yang lebih 

penting, yaitu siswa dapat 

menggunakan bahasa dalam 

berkomunikasi di dalam kelas maupun 

di luar kelas, dalam situasi resmi 

maupun situasi tidak resmi (Efendi, 

2008: 316).  

Morsey (dalam Tarigan, 1982: 4) 

menyatakan bahwa menulis digunakan 

oleh orang terpelajar untuk mencatat, 

merekam, meyakinkan, melapor atau 

memberitahu dan memengaruhi. 

Maksud serta tujuan itu hanya dapat 

dicapai oleh orang-orang yang dapat 

menyusun pikirannya dan 

mengutarakannya dengan jelas.  

Menulis merupakan suatu aktivitas 

komunikasi bahasa atau suatu 

keterampilan berbahasa yang 

menggunakan bahasa tulis sebagai 

mediumnya. Tulisan itu terdiri atas 

rangkaian huruf yang bermakna dengan 

segala kelengkapan lambang tulis, yaitu 

ejaan dan tanda baca atau pungtuasi. 

Menulis juga merupakan sebuah 

keterampilan berbahasa yang terpadu, 

yang ditujukan untuk menghasilkan 

sesuatu yang disebut tulisan. Sekurang-

kurangnya ada tiga komponen yang 

tergabung di dalam menulis. Ketiga 

komponen tersebut, yaitu (1) 

penguasaan bahasa tulis meliputi: 

kosakata, struktur, kalimat, paragraf, 

ejaan, pragmatik, dan sebagainya; (2) 

penguasaan isi karangan sesuai dengan 

topik yang akan ditulis; dan (3) 

penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, 
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yaitu cara merangkai isi tulisan dengan 

menggunakan bahasa tulis sehingga 

terbentuk sebuah komposisi yang 

diinginkan (Sukman, 2003: 30). 

Dalam menulis sebuah karangan, 

apapun bentuk organisasi karangan itu, 

tentu saja harus memilih kata dan 

bentuknya yang tepat dan menyusun 

kalimat. Kemudian, kalimat-kalimat itu 

dirangkai sehingga terbentuklah 

paragraf-paragraf. Beberapa paragraf 

yang telah tersusun itu mewujudkan 

sebuah karangan utuh dengan 

menggunakan organisasi karangan 

tertentu. Dalam menulis kata serta 

kalimat, kita perlu memperhatikan dan 

menaati konvensi dalam penggunaan 

huruf, tanda baca, serta konvensi 

tatatulis lainnya. Hal ini berarti dalam 

menulis kata dituntut dapat memilih 

kata yang tepat, menggunakan bentuk 

kata yang benar, menyusun kalimat 

yang efektif, dan memperhatikan aspek 

kesalahan ejaan serta organisasi 

karangan. Pada dasarnya menulis 

merupakan sesuatu yang produktif dan 

ekspresif. Dalam kegiatan menulis, 

seorang penulis harus terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur 

bahasa, dan kosakata (Depdiknas, 2003: 

5). 

Kesalahan berbahasa di dalam 

menulis karangan masih banyak 

ditemukan di dalam karangan siswa. 

Hal itulah yang merupakan salah satu 

alasan peneliti mengangkat judul 

“Analisis Kesalahan Berbahasa di 

Dalam Karangan Narasi Siswa Kelas 

VII SMPN 8 Mataram Tahun Pelajaran 

2017-2018”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan di dalam 

menganalisis data yang diperoleh adalah 

metode deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif kualitatif adalah metode yang 

digunakan untuk menguraikan, 

menggambarkan, serta menjelaskan hasil 

analisis data teknis secara deskriptif 

(rinci). Metode ini dipergunakan karena 

penelitian ini bersifat studi pustaka yang 

datanya berupa dokumen (lembar hasil 

karangan narasi) yang proses 

pengkajiannya berdasarkan kerangka kerja 

yang tentunya singkron atau sesuai dengan 

landasan teori yang sudah dipaparkan 

terlebih dahulu (Mahsun, 2005: 229) 

Wujud data penelitian kali ini berupa 

kata-kata, frase, dan kalimat di dalam 

karangan narasi siswa kelas VII SMPN 8 

Mataram Tahun Pelajaran 2017-2018. 

Sumber data penelitian ini adalah 

karangan siswa yang berjudul "Analisis 

Kesalahan Berbahasa di Dalam Karangan 

Narasi Siswa Kelas VII SMPN 8 Mataram 
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Tahun Pelajaran 2017-2018. Adapun 

langkah-langkah di dalam melakukan 

analisis data yang terdapat di dalam 

penelitian ini sebagai berikut.  

1) Membaca hasil karangan 

narasi siswa kelas VII SMPN 

8 Mataram dengan cermat. 

2) Menentukan bentuk-bentuk 

kesalahan berbahasa dalam 

karangan narasi. 

3) Menandai bentuk-bentuk  

kesalahan berbahasa di dalam 

karangan siswa. 

4) Menulis kembali bentuk-

bentuk kesalahan berbahasa 

menjadi benar. 

 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis dalam penelitian ini 

disajikan dengan menggunakan 

metode penyajian informal dengan 

memaparkan penyajian hasil analisis 

yang dituangkan ke dalam bentuk 

kata-kata biasa sehingga apabila 

dibaca dapat langsung dipahami. 

Penyajian hasil analisis data secara 

informal adalah penyajian hasil 

analisis data dengan menggunakan 

kata-kata biasa (Mahsun, 2014: 279). 

Di dalam penyajian data ada beberapa 

tahapan yang dilakukan. Salah satu 

tahapan yang dilakukan ialah mencari 

permasalahan yang terdapat di dalam 

karangan narasi siswa kelas VII 

SMPN 8 Mataram sesuai dengan 

permasalahan yang telah ditemukan 

lalu dituangkan secara sistematis yang 

dilengkapi dengan deskripsi 

pembuktian bahwa masalah tersebut 

benar-benar ada di dalam karangan 

tersebut. Di dalam penelitian ini, akan 

dideskripsikan hasil penelitian dengan 

dipaparkannya analisis kesalahan 

berbahasa di dalam karangan narasi 

siswa kelas VII SMPN 8 Mataram 

Tahun Pelajaran 2017-2018 sebagai 

berikut. 

4.1 Bentuk Kesalahan Berbahasa 

dalam Tataran Morfologi 

 Kesalahan berbahasa dalam tataran 

morfologi meliputi: 1) penghilangan 

afiks, 2) fonem yang luluh tidak 

diluluhkan, 3) fonem yang tidak luluh 

diluluhkan, 4) penggantian morf-, 5) 

penyingkatan morf-: /meŋ-/, /men/, 

/meň-/, dan /meŋe-/, 6) pemakaian 

afiks yang tidak tepat, 7) penentuan 

bentuk dasar yang tidak tepat, dan 8) 

penempatan afiks yang tidak tepat 

pada gabungan kata.  
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Di bawah ini akan diuraikan secara 

rinci kesalahan berbahasa dalam tataran 

morfologi yang ditemukan pada karangan 

narasi siswa kelas VII SMPN 8 Mataram.  

1) Suasana damai dan kekeluargaan di 

pulau ini memberi rasa nyaman 

kepada orang-orang yang sedang 

menikmati liburan, seolah-olah ia 

merupakan bagian dari mereka. 

(karangan 2, par: 3, bar: 4) 

2) Setelah itu saya pun mencari 

kuliner yang ada di sekitaran situ. 

(karangan 3, par: 6, bar: 3) 

3) Setelah itu saya pun mencari 

kuliner yang ada di sekitaran situ. 

(karangan 3, par: 6, bar: 3) 

4) Setelah sarapan, saya lanjut untuk 

berjalan-jalan. (karangan 3, par: 7, 

bar: 1) 

5) Kami pun berangkat, di perjalanan 

kami melihat pemandang indah, 

seperti gunung. (karangan 7, par: 2, 

bar: 1) 

6) Setelah jadi, saya menyantap 

makan malam dan taklama lagi jam 

menunjuk pukul 10:15 dan saya 

pulang ke rumah saya nginap di 

rumah nenek saya. (karangan 14, 

par: 3, bar: 10) 

7) Setelah jadi, saya menyantap 

makan malam dan taklama lagi jam 

menunjuk pukul 10:15 dan saya 

pulang ke rumah saya nginap di 

rumah nenek saya. (karangan 14, 

par: 3, bar: 11) 

8) Pada saat di perjalanan pulang, 

saya melihat ada patung sapi yang 

sangat lucu dan unik, sehingga adik 

saya ketawa. (karangan 16, par: 3, 

bar: 7) 

 Kata-kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (1-8) merupakan kata yang 

salah karena dalam tulisan tersebut 

ditemukan penggunaan afiks yang tidak 

tepat. Pada kalimat (1) bentuk konfiks 

/ke-an/ melekat bersama-sama dengan 

bentuk dasarnya. Konfiks /ke-an/ 

langsung membentuk kata baru ketika 

melekat pada bentuk dasarnya. Konfiks 

/ke-an/ pada saat melekat pada kata 

dasar nyaman harus dilekatkan secara 

serempak pada kata nyaman. Pada 

kalimat (2) bentuk prefiks /ber-/ dalam 

bahasa tulis maupun lisan ragam resmi, 

bentuk kata-kata itu tentu tidak benar. 

Kata ada dalam kalimat di atas yang 

benar, yaitu berada. Selanjutnya, pada 

kalimat (3) ditemukan kata sekitaran. 

Kata sekitaran di dalam kalimat 

tersebut tidak baku. Hal tersebut 

disebabkan oleh sufiks /-an/ yang 

melekat di akhir kata sekitaran. Kata 

tersebut akan menjadi baku, bila sufiks 

/-an/ yang melekat di akhir kata 

tersebut dihilangkan. Sehingga, kata 

yang baku menjadi sekitar. Dengan 

demikian, dihasilkan kalimat yang 
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baku. Adapun kata sekitaran hanya 

ditemukan di dalam bahasa lisan atau 

bahasa percakapan yang tidak resmi. 

Kata sekitaran adalah kata yang 

dipengaruhi oleh bahasa daerah Sasak.  

Kata dasar yang berfonem awal p, s, k, 

atau t akan luluh ketika dibubuhkan prefiks 

/meŋ/-. Begitu pula halnya dengan 

kesalahan berbahasa yang ditemukan pada 

data (4). Kata lanjut yang terdapat di 

dalam kalimat (4) akan mengalami 

nasalisasi seteah mendapat prefiks /meŋ-/. 

Begitu pula halnya kalimat (5). Di dalam 

kalimat (5) bentuk sufiks /–an/ melekat di 

bagian belakang bentuk dasarnya. Bentuk 

dasar pemandang kalimat di atas 

merupakan kesalahan berbahasa. Kata 

tersebut bila mendapatkan sufiks /–an/ 

akan berubah menjadi pemandangan.  

Kata menunjuk pada kalimat (6) sudah 

mendapat prefiks /meŋ-/. Namun, kalimat 

tersebut tidak baku. Agar kalimat tersebut 

menjadi kalimat yang baku maka perlu 

ditambahkan sufiks /-kan/ sehingga 

menjadi menunjukkan. Oleh karena itu, 

kalimat tersebut menjadi kalimat baku.  

Pada kalimat (7) bentuk prefiks /meŋ-/ 

yang melekat pada bentuk dasar akibat 

morfofonemik menimbulkan bunyi nasal. 

Sementara itu, pada kalimat (8) bentuk 

prefiks /ter-/ mempunyai fungsi 

membentuk kata kerja pasif. Penulisan 

kata ketawa pada kalimat di atas termasuk 

kata yang tidak baku. Kata bakunya, yaitu 

tertawa. Dengan demikian, kalimat (1-8) 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

1a) Suasana damai dan kekeluargaan di 

pulau ini memberi rasa kenyamanan 

bagi orang-orang yang sedang 

menikmati liburan. Seolah-olah ia 

merupakan bagian dari mereka. 

2a)  Setelah itu, saya pun mencari 

kuliner yang berada di sekitar situ. 

3a)  Setelah itu, saya pun mencari 

kuliner yang ada di sekitar situ. 

4a)  Setelah sarapan, saya melanjutkan 

untuk berjalan-jalan. 

5a) Kami pun berangkat, di perjalanan 

kami melihat pemandangan indah, 

seperti gunung. 

6a) Setelah jadi, saya menyantap makan 

malam dan taklama lagi jam 

menunjukkan pukul 10:15 dan saya 

pulang ke rumah. Saya menginap 

di rumah nenek saya. 

7a) Setelah jadi, saya menyantap makan 

malam dan taklama lagi jam 

menunjukkan pukul 10:15 dan saya 

pulang ke rumah. Saya menginap 

di rumah nenek saya. 

8a) Pada saat perjalanan pulang, saya 

melihat ada patung sapi yang 

sangat lucu dan   unik, sehingga 

adik saya tertawa. 

 

4.2 Bentuk Kesalahan Berbahasa 

Tataran Sintaksis 
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Kesalahan bidang sintaksis yang 

ditemukan dalam karangan narasi siswa 

kelas VII SMPN 8 Mataram Tahun 

Pelajaran 2017-2018 meliputi kesalahan 

bidang frase dan kalimat. Berikut uraian 

data kesalahan tersebut.   

 

4.2.1 Kesalahan dalam Bidang Frase 

Kesalahan berbahasa dalam bidang 

frase dapat disebabkan oleh lima hal. 

Kelima hal tersebut, yaitu (a) adanya 

pengaruh bahasa daerah, (b) penggunaan 

preposisi yang tidak tepat, (c) kesalahan 

susunan kata yang tidak tepat, (d) 

penggunaan unsur yang berlebihan atau 

mubazir, dan (e) penjamakan yang ganda. 

Kesalahan berbahasa dalam bidang frase 

terdapat dalam karangan narasi siswa kelas 

VII SMPN 8 Mataram Tahun Pelajaran 

2017-2018. Kesalahan tersebut terdapat 

pada kalimat-kalimat berikut.  

a) Adanya pengaruh bahasa Indonesia 

lisan 

Bahasa adalah lambang bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap untuk 

berkomunikasi. Dengan berbahasa siswa 

mampu berkomunikasi dengan baik. 

Kemampuan yang diharapkan dapat 

dimiliki siswa dalam pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia adalah kemampuan 

atau keterampilan berbahasa lisan dan 

keterampilan berbahasa tulis. Dalam hal 

ini ditemukan pengaruh berbahasa lisan 

pada karangan siswa kelas VII SMPN 8 

Mataram yang menunjukkan bahwa 

pengaruh bahasa begitu melekat pada diri 

masing-masing siswa.  

Sehingga hal tersebut menyebabkan 

para siswa melakukan kesalahan dalam 

berbahasa lisan, kemudian memengaruhi 

bahasa tulis dalam pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonsia di sekolah. Oleh 

karena itu, kesalahan ini termasuk ke 

dalam golongan kesalahan yang cukup 

banyak dilakukan oleh para siswa. Berikut 

contoh data yang ditemukan: 

9) Setelah itu saya pun mencari kuliner 

yang ada di sekitaran situ. 

(karangan 3, par: 6, bar: 3)   

10) Pada suatu hari, saya dan teman-

teman janjian mau pergi ke Tiutu 

Kelep pada saat libur sekolah. 

(karangan 7, par: 1, bar: 1)   

11) ..., setelah mandi saya dipanggil oleh 

ibu disuruh makan, (karangan 8, 

par: 1, bar: 4)   

12) Gili Nanggu adalah tempat wisata 

populer di Lombok saking 

populernya saya ingin pergi ke sana. 

(karangan 12, par: 1, bar: 1)   

13) ..., bayar masuknya cukup murah 

cuman Rp. 3000 per orang. 

(karangan 14, par: 1, bar: 6)     

14) Saya mau mandi, tetapi saya tidak 

dikasik sama Ibu saya, (karangan 

22, par: 1, bar: 7)   

15) ..., kapan lagi ya saya bisa kayak 

gini. (karangan 22, par: 2, bar: 6)   
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16) Setelah sampai di pantai tersebut aku 

sangat kaget karena keindahan 

pantai Senggigi. (karangan 23, par: 

1, bar: 2)   

17) ..., karena makanan-makanan di sana 

terlalu mahal makanya saya belanja 

di rumah dan saya berangkat menuju 

pantai Senggigi. (karangan 26, par: 

1, bar: 3)   

18) Setelah itu, saya bantu-bantu 

keluarga saya untuk membawa 

makanan-makanan tersebut ke 

tempat yang kami persiapkan. 

(karangan 26, par: 1, bar: 8)   

 Kata-kata yang dicetak tebal di atas 

merupakan bentuk yang salah. Dikatakan 

bentuk-bentuk yang salah karena adanya 

pengaruh bahasa tulis lisan. Pada kalimat 

(9) kata sekitaran merupakan bentuk yang 

salah. Agar kata tersebut menjadi kata 

yang baku, maka kata tersebut diganti 

menggunakan kata sekitar.  Begitu pula, 

pada kalimat (10-18). Kata-kata di dalam 

kalimat tersebut harus menggunakan kata-

kata yang baku. Dengan demikian, 

perbaikan kalimat (9-18) sebagai berikut. 

9a)  Setelah itu saya pun mencari 

kuliner yang ada di sekitar daerah 

itu.  

10a) Pada suatu hari, saya dan teman-

teman berencana pergi ke Tiutu 

Kelep pada saat libur sekolah. 

11a)  ..., setelah mandi saya dipanggil 

oleh ibu untuk makan. 

12a) Gili Nanggu adalah tempat wisata 

populer di Lombok. Oleh karena 

sangat populernya membuat saya 

ingin pergi ke sana.  

13a) biaya masuknya cukup murah 

hanya Rp. 3.000 per orang.  

14a) Saya ingin mandi, tetapi tidak 

diizinkan oleh ibu, 

15a) ..., kapan lagi, ya saya bisa seperti 

ini ?  

16a) Setelah sampai di pantai tersebut, 

aku sangat terkejut karena keindahan 

pantai Senggigi. 

17a) ..., karena makanan di sana terlalu 

mahal, maka saya belanja di rumah 

dan saya berangkat menuju pantai 

Senggigi. 

18a) Setelah itu, saya membantu keluarga 

membawa makanan tersebut ke 

tempat yang kami persiapkan. 

 

b) Penggunaan Preposisi yang Tidak 

Tepat 

Penggunaan preposisi dalam frase 

preposisional yang tidak tepat terjadi pada 

frase preposisional yang menyatakan 

waktu. Berikut data kesalahan penggunaan 

preposisi yang tidak tepat yang telah 

ditemukan. 

19) Saya berjalan-jalan sekitar pantai, 

(karangan 1, par: 2, bar: 2) 

20) Saat hari mulai siang, waktunya 

kami makan. (karangan 1, par: 4, 

bar: 1) 
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21) Banyak wisatawan, baik lokal dan 

luar negeri saat itu. (karangan 1, par: 

4, bar: 3) 

22) Saat saya tiba di sana banyak pohon 

di pinggir danau dan hiasan-hiasan, 

... (karangan 16, par: 2, bar: 2) 

23) Saat liburan akhir pekan kemarin, 

saya dan keluarga saya pergi 

berwisata ke pantai Senggigi. 

(karangan 28, par: 1, bar: 1)  

 Kata-kata yang dicetak tebal di atas 

merupakan penggunaan preposisi yang 

tidak tepat. Kata yang bercetak tebal di 

dalam kalimat (19) merupakan kata yang 

kurang tepat digunakan. Seharusnya 

sebelum kata sekitar diberi konjungsi di. 

Sementara itu, kalimat (20-23) seharusnya 

menggunakan preposisi pada. Hal tersebut 

disebabkan oleh keempat kalimat tersebut 

menunjukkan keterangan waktu. Dengan 

demikian, perbaikan kalimat (19-23) 

menjadi sebagai berikut.   

19a) Saya berjalan-jalan di sekitar pantai, 

20a) Pada saat hari mulai siang, tiba 

waktunya kami makan. 

21a) Banyak wisatawan, baik lokal 

maupun luar negeri pada saat itu. 

22a) Pada saat saya tiba di sana banyak 

pohon di pinggir danau dan hiasan-

hiasan,  

23a) Pada saat liburan akhir pekan 

kemarin, saya dan keluarga saya 

pergi berwisata ke pantai Senggigi. 

 

c) Kesalahan Susunan Kata yang 

Tidak Tepat 

Salah satu akibat pengaruh bahasa 

asing adalah kesalahan dalam hal susunan 

kata. Datanya yang ditemukan dalam 

karangan sebagai berikut. 

24) ..., melihat pemandangan 

keindahan alam. (karangan 1, par: 2, 

bar: 3) 

25) Gili Trawangan adalah salah satu 

tempat pariwisata yang digemari 

orang banyak, (karangan 6, par: 1, 

bar: 1) 

26) Saya sangat senang dan 

keluarga. (karangan 11, par: 2, bar: 

12) 

27) ..., juga ada cidomo alat 

transportasi orang Lombok. 

(karangan 15, par: 3, bar: 7) 

28) Gili Trawangan merupakan salah 

satu andalan tempat yang ada di 

Nusa Tenggara Barat. (karangan 

18, par: 1, bar: 1) 

29) ..., di sana sangat panas, tetapi 

anginnya sangat kencang meniup 

dengan kencang dan terasa tidak 

panas. (karangan 21, par: 2, bar: 2) 

30) Setelah berfoto dan makan juga 

bermain, aku disuruh mandi dan 

mengganti pakaianku, (karangan 

23, par: 3, bar: 1) 

31) Dan seketika itu, kita lalu 

menikmati suasana pantai dengan 

meminum satu buah es kelapa 
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M 

 

D M 

D M 

muda disertai angin yang mengelus 

kulit kami. (karangan 32, par: 2, 

bar: 1) 

 Kata yang bercetak tebal di dalam 

contoh kalimat (24, 25, 27, 28, dan 29) 

berhukum M-D (menerangkan-

diterangkan). Hukum M-D biasanya 

banyak diberlakukan di dalam bahasa 

asing (bahasa Inggris). Contoh: my father. 

Sebenarnya kalimat tersebut di dalam 

bahasa Indonesia bermakna ayah saya. 

Begitu pula data (24), yaitu pemandangan 

keindahan alam. Di dalam data tersebut 

juga berhukum M-D, yaitu pemandangan 

= M dan keindahan = D. Seharusnya 

menjadi berhukum D-M, yaitu keindahan 

= D dan pemandangan = M. Sehingga 

yang baku menjadi keindahan 

pemandangan alam. Kalimat (25, 27, 28, 

dan 29) sama dengan data (24). Sementara 

itu, di dalam kalimat (26) terdapat 

kesalahan rapatan predikat. Seharusnya 

predikat sangat senang diletakkan setelah 

kata keluarga. Dengan demikian, kalimat 

(26) menjadi kalimat yang baku. Adapun 

data (30) kesalahannya sama dengan 

kalimat (26). Di dalam data (30) 

pemakaian tanda baca koma dan kata 

hubung yang tidak tepat posisinya. Hal 

tersebut disebabkan oleh kalimat tersebut 

adalah kalimat majemuk rapatan predikat. 

Di dalam kalimat (31) ditemukan susunan 

kata yang tidak tepat. Dengan demikian, 

perbaikan kalimat (24-31) sebagai berikut.           

24a)  ..., melihat keindahan 

pemandangan alam. 

25a) Gili Trawangan adalah salah satu 

tempat pariwisata yang digemari 

banyak orang. 

26a)  Saya dan keluarga sangat senang. 

27a)  ..., ada juga cidomo alat 

transportasi orang Lombok. 

28a) Gili Trawangan merupakan salah 

satu tempat andalan yang ada di 

Nusa   Tenggara Barat. 

29a)  ..., di sana cuacanya sangat panas. 

Walaupun angin bertiup kencang, 

tetapi tetap terasa panas. 

30a) Setelah berfoto, makan, dan 

bermain aku disuruh mandi dan 

mengganti pakaianku.  

31a) Stelah itu, kami menikmati 

suasana pantai dengan meminum 

es kelapa muda disertai angin 

yang mengelus kulit kami. 

d) Penggunaan Kata yang Berulang-

Ulang 

Di dalam data (32-37) ditemukan 

kesalahan pemakaian kata yang berulang-

ulang. Berikut kesalahan pemakaian kata 

yang berulang-ulang.  

32) Perjalanan dari Mataram ke 

Sembalun kira-kira 90 km dengan 

jarak tempuh kira-kira 2 jam.  

(karangan 3, par: 1, bar: 4) 

33) Sesudah kami melihat songket, aku 

dan keluargaku berjalan-jalan lagi 

sambil melihat-melihat barang-
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barang yang ada di sana. 

(karangan 5, par: 1, bar: 9) 

34) Saya dan keluarga saya mampir 

disuatu tempat dimana telur-telur 

penyu dan anak-anak penyu di 

sana berkumpul, (karangan 20, par: 

2, bar: 2) 

35) Saat itu rujak itu sangat pedas 

tetapi sangat enak di makan. 

(karangan 22, par: 2, bar: 8) 

36) ..., karena makanan-makanan di 

sana terlalu mahal makanya saya 

belanja di rumah dan saya 

berangkat menuju pantai Senggigi. 

(karangan 26, par: 1, bar: 3) 

37) ..., saya pergi mencari rumput laut 

dan bunga-bunga yang ada di 

pinggir-pinggir pantai Pink itu. 

(karangan 31, par: 5, bar: 4) 

 Kata-kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (32-37) di atas merupakan 

kesalahan pemakaian kata yang berulang-

ulang. Di dalam kalimat (32-37) 

seharusnya memakai salah satu saja. Pada 

data (32) seharusnya memakai satu kata 

kira-kira saja. Hal tersebut dikarenakan 

sudah menggunakan kata kia-kira, 

sehingga tidak perlu megulang kata 

tersebut. Dengan demikian, perbaikan data 

(32-37) sebagai berikut. 

32a) Perjalanan dari Mataram ke 

Sembalun kira-kira 90 km dengan 

jarak tempuh 2 jam. 

33a) Sesudah kami melihat songket, 

aku dan keluargaku berjalan-jalan 

sambil melihat barang-barang 

yang ada di sana. 

34a) Saya dan keluarga mampir di suatu 

lokasi tempat anak-anak penyu 

berkumpul. 

35a) Pada saat itu rujaknya sangat 

pedas, tetapi enak dimakan. 

36a) ..., karena makanan di sana terlalu 

mahal, sehingga saya belanja di 

rumah lalu berangkat menuju 

pantai Senggigi. 

37a) ..., saya pergi mencari rumput laut 

dan bunga-bunga yang ada di 

pinggir pantai Pink itu. 

e) Penjamakan yang Ganda 

Dalam hal penggunaan bahasa sehari-

hari, kadang-kadang orang salah 

menggunakan bentuk jamak dalam bahasa 

Indonesia. Sehingga terjadi bentuk yang 

rancu atau kacau. Berikut kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh siswa. 

38) Deburan ombak yang tidak terlalu 

besar membuat orang-orang 

banyak yang bermain air. 

(karangan 1, par: 3, bar: 1) 

39) Banyak sekali lauk-pauk yang 

disediakan. (karangan 1, par: 4, 

bar: 1) 

40) Di pinggir pantai Gili Trawangan 

ada banyak orang berjualan 

masakan khas Lombok dan 
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makanan lainnya. (karangan 6, par: 

1, bar: 9) 

41) ..., kami semua melihat monyet di 

sana. (karangan 7, par: 2, bar: 3) 

42) Indra dan kedua temannya, yakni 

Andre dan Anggara bersepakat 

bahwa bila hari libur tiba mereka 

bertiga akan pergi ke Gili Meno 

tempat yang paling banyak 

dikunjungi oleh orang luar negeri 

maupun dalam negeri. (karangan 

13, par: 1, bar: 1) 

43) ..., saya sangat senang sekali 

karena bisa berenang atau mandi 

bersama teman-teman. (karangan 

25, par: 2, bar: 2) 

 Di dalam data (38) ditemukan 

pemakaian kata yang rancu (berlebihan) 

hal tersbut terlihat pada kata orang-orang 

banyak. Kata orang-orang menunjukkan 

jumlah yang lebih dari satu dan kata 

banyak juga mennjukkan jumlah yang 

lebih dari satu. Sehingga pemakaian kedua 

kata tersebut secara bersamaan menjadikan 

kalimat tersebut kalima rancu. Kalimat 

(38) akan menjadi benar bila ditulis 

banyak orang yang bermain air. Begitu 

pula data (39-43) merupakan data yang 

salah. Kesalahannya terletak pada 

pemakaian kata yang berlebihan atau 

rancu. Hal tersebut menyebabkan 

maknanya menjadi rancu. Kata-kata yang 

dicetak tebal pada kalimat (38-43) di atas 

akan menjadi benar bila ditulis sebagai 

berikut. 

38a) Deburan ombak yang tidak terlalu 

besar membuat banyak orang 

yang bermain air. 

39a) Banyak lauk-pauk yang 

disediakan. 

40a) Di pinggir pantai Gili Trawangan 

banyak orang berjualan masakan 

atau makanan khas Lombok. 

41a) ..., kami melihat banyak monyet di 

sana.  

42a) Indra dan kedua temannya, yakni 

Andre dan Anggara bersepakat 

bila hari libur tiba mereka bertiga 

akan pergi ke Gili Meno tempat 

yang banyak dikunjungi oleh 

orang luar negeri maupun dalam 

negeri. 

43a) ..., saya sangat senang karena bisa 

berenang atau mandi bersama 

teman-teman. 

 

4.2.2 Kesalahan dalam Bidang Kalimat 

Kesalahan berbahasa dalam bidang 

kalimat meliputi: (a) kalimat tidak 

bersubjek, (b) kalimat tidak berpredikat, 

(c) kalimat tidak bersubjek dan tidak 

berpredikat (kalimat buntung), (d) 

penggandaan subjek, (e) antara predikat 

dan subjek yang tersisipi, (f) kalimat yang 

tidak logis, (g) kalimat ambiguitas, (h) 

penghilangan konjungsi, (i) penggunaan 

konjungsi yang berlebihan, (j) urutan yang 
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tidak paralel, (k) penggunaan istilah asing, 

dan (l) penggunaan kata tanya yang tidak 

perlu. Namun, di dalam karangan narasi 

siswa kelas VII SMPN 8 Mataram 

ditemukan beberapa kesalahan dalam 

bidang kalimat meliputi: (a) kalimat tidak 

berpredikat, (b) penggandaan subjek, (c) 

penghilangan konjungsi, dan (d) 

penggunaan konjungsi yang berlebihan. Di 

bawah ini akan dipaparkan kesalahan-

kesalahan tersebut. 

a) Kalimat Tidak Berpredikat 

Kalimat yang tidak berpredikat dan 

tidak tepat disebut kalimat yang tidak 

efektif. Hal itu disebabkan oleh unsur-

unsurnya yang tidak lengkap. Gejala 

seperti itu terdapat dalam karangan narasi 

siswa kelas VII SMPN 8 Mataram. 

Ketidakefektifan kalimat tersebut dapat 

dilihat pada kalimat-kalimat berikut.  

44) Saya ke arah selatan bibir pantai 

Senggigi, ... (karangan 1, par: 5, 

bar: 1) 

 Kata yang bercetak tebal pada data 

(44) merupakan kalimat yang tidak 

berpredikat. Hal tersebut ditunjukkan oleh 

tidak adanya verba di dalam kalimat 

tersebut. Kalimat (44) berpola S-K. 

Dengan demikian, kalimat (44) termasuk 

kalimat yang tidak berpredikat. Agar 

kalimat (44) menjadi kalimat yang benar, 

maka perbaikannya dapat dilihat di bawah 

ini. 

44a) Saya melihat ke arah Selatan 

bibir pantai Senggigi, ...   

b) Penggandaan Subjek 

Penggandaan subjek kalimat 

menjadikan kalimat tidak jelas bagian 

yang mendapat tekanan. Berikut kesalahan 

penggandaan subjek yang ditemukan di 

dalam karangan siswa. 

45) Pada saat kami selesai makan 

saya melanjutkan berjalan-jaln 

disekitar pantai. (karangan 1, par: 

4, bar: 2) 

46) Kita akan dimanjakan dengan 

tarian ikan-ikan karang yang akan 

menemani kita selama kita 

melakukan snorkeling. (karangan 

2, par: 4, bar: 1) 

47) Jika anda ingin ke Sembalun 

anda bisa berangkat dari 

Mataram. (karangan 3, par: 1, bar: 

3) 

48) Sesudah membeli buah saya 

melanjutkan perjalanan saya ke 

Desesade. (karangan 5, par: 1, 

bar: 3) 

49) Aku pun menuju ke sana dan aku 

memesan makanan. (karangan 15, 

par: 4, bar: 1) 

50) Suatu hari saya pergi bersama 

keluarga saya ke sebuah pulau 

yang cukup terkenal di Lombok, 

yaitu Gili Trawangan. (karangan 

20, par: 1, bar: 1)   
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 Kata-kata yang bercetak tebal pada 

data (45-50) di atas merupakan bentuk 

penggandaan subjek yang salah. Kata atau 

kelompok kata dalam sebuah kalimat akan 

menduduki fungsi sintaksis tertentu. Pada 

keenam contoh di atas merupakan kalimat 

yang tidak baku karena mempunyai dua 

subjek. Kalimat (45-50) akan menjadi 

benar bila ditulis sebagai berikut. 

45a) Pada saat usai makan kami 

melanjutkan berjalan-jalan di sekitar 

pantai. 

46a) Kita akan dimanjakan dan 

ditemani oleh tarian ikan-ikan 

karang selain snorkeling 

dilakukan. 

47a) Jika ingin ke Sembalun, Anda 

bisa berangkat dari Mataram. 

48a) Sesudah membeli buah, saya 

melanjutkan perjalanan ke Desesade. 

49a) Aku pun menuju ke sana 

memesan makanan. 

50a) Suatu hari saya pergi bersama 

keluarga ke sebuah pulau yang 

cukup terkenal di Lombok, yaitu 

Gili Trawangan. 

c) Penghilangan Konjungsi 

Ketika sering membaca tulisan-tulisan 

resmi atau karangan yang di dalamnya 

terdapat gejala penghilangan konjungsi, 

khususnya pada anak kalimat. Justru 

penghilangan konjungsi itu menjadikan 

kalimat tersebut tidak efektif (tidak baku). 

Berikut kesalahan yang ditemukan di 

dalam karagan siswa. 

51) Pantai Senggigi sangat indah, 

kami sering berkunjung ke sini. 

(karangan 1, par: 2, bar: 3) 

52) Pada saat liburan sekolah saya 

memanfaatkan pergi liburan ke 

Benang Kelambu. (karangan 14, 

par: , bar: 1) 

53) Di pantai ini kita sangat 

dimanjakan dengan pasir putih, 

air laut yang jernih, alam bawa 

laut yang sangat indah. 

(karangan 34, par: 2, bar: 7) 

  Kata-kata yang dicetak tebal pada 

data (51-53) di atas merupakan bentuk 

yang salah. Kesalahan itu disebabkan oleh 

penghilangan konjungsi yang membuat 

kalimat menjadi tidak efektif (tidak baku). 

Kalimat (51) merupakan gabungan dua 

kalimat tunggal. Oh kaena itu, antara 

kalimat tunggal pertama dan kalimat 

tunggal kedua harus disisipkan kata 

hubung dan. Kata hubung dan merupakan 

kata hubung yang menyatukan dua kalimat 

tunggal yang setara. Kalimat (51-53) akan 

menjadi baku bila ditulis menjadi sebagai 

berikut. 

51a)  Pantai Senggigi sangat indah 

dan kami sering berkenjung ke sini. 

52a) Pada saat liburan sekolah saya 

memanfaatkan untuk pergi 

liburan ke Benang  Kelambu. 
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53a)  Di pantai ini kita sangat 

dimanjakan dengan pasir putih, 

air laut yang jernih, dan alam 

bawah laut yang sangat indah. 

d) Penggunaan Konjungsi yang 

Berlebihan 

Kekurangcermatan pemakai bahasa 

dapat mengakibatkan penggunaan 

konjungsi yang berlebihan. Hal itu terjadi 

karena dua kaidah bahasa bersilang dan 

bergabung dalam sebuah kalimat. Berikut 

kesalahan penggunaan konjungsi yang 

berlebihan yang ditemukan di dalam 

karangan siswa. 

54) Matahari yang bersinar yang 

menerangi pagi, (karangan 4, par: 

2, bar: 2) 

55) Dan aku pun berjalan-jalan lagi 

untuk mencari aksesoris. 

(karangan 5, par: 2, bar: 2) 

56) Banyak tempat duduk yang 

berwarna-warni di pinggir pantai 

yang dari jauh terlihat indah. 

(karangan 6, par: 1, bar: 10) 

57) ..., keindahan akan pantai 

Senggigi akan puas kita nikmati 

dari hotel dan resort disepanjang 

bibir pantai. (karangan 9, par: 1, 

bar: 4) 

 Kata-kata yang dicetak tebal pada 

data (54-57) di atas merupakan bentuk 

yang salah. Siswa tidak menyadari kalau 

bentuk-bentuk kalimat di atas 

menggunakan padanan yang tidak serasi, 

yaitu penggunaan dua konjungsi sekaligus. 

Seharusnya konjungsi yang digunakan 

salah satu saja. Penggunaan konjungsi 

yang berlebihan yang ditemukan di dalam 

data (54-57), yaitu penggunaan konjungsi 

yang, dan, untuk, akan, dan dari. Kalimat-

kalimat tersebut akan menjadi kalimat 

yang baku bila kata-kata konjungsi tadi 

dihilangkan. Dengan demikian, 

perbaikannya menjadi sebagai berikut. 

54a) Matahari yang bersinar menerangi 

pagi. 

55a) Aku pun berjalan-jalan lagi untuk 

mencari aksesoris. 

56a) Banyak tempat duduk berwarna-

warni di pinggir pantai yang 

terlihat indah dari jauh. 

57a) ..., keindahan pantai Senggigi bisa 

kita nikmati dari hotel atau resort 

di sepanjang bibir pantai.  

 

 

4.3 Bentuk Kesalahan Berbahasa 

Penerapan Kaidah Ejaan  

 Bentuk-bentuk kesalahan 

berbahasa tentang ejaan yang digunakan di 

dalam karangan narasi siswa tersebut akan 

diuraikan secara rinci di bawah ini. 

 

4.3.1 Kesalahan Pemakaian Huruf 

 Pemakaian huruf dalam kaidah 

ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 

pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf 
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miring, dan pemakaian huruf tebal. 

Kesalahan pemakaian huruf masih saja 

terjadi dalam menulis atau mengarang, 

baik ilmiah akademis maupun ilmiah 

popular. Kesalahan tersebut juga terdapat 

di dalam karangan narasi siswa kelas VII 

SMPN 8 Mataram Tahun Pelajaran 2017-

2018 di bawah ini. 

58) pada saat kami selesai makan, 

saya melanjutkan ... . (karangan 1, 

par: 4, bar: 2) 

… tampak Semakin Indah 

karena sunset. (karangan 1, par: 5, bar: 

3) 

Kata-kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (58) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Penulisan fonem /p/ pada 

kata pada seharusnya menggunakan huruf 

kapital karena berada di awal kalimat dan 

sebaliknya penulisan fonem /s/ dan /i/ pada 

kata semakin indah seharusnya 

menggunakan huruf kecil bukan 

menggunakan huruf kapital karena kata 

tersebut berada di tengah kalimat. Hal ini 

sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia bahwa huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama kata pada awal 

kalimat. Kedua kalimat tersebut akan 

menjadi benar apabila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

58a) Pada saat kami selesai makan, 

saya melanjutkan ... 

… tampak semakin indah karena 

sunset. 

59) … bagian dari Tiga gili yang 

terdapat di pulau Lombok. 

(karangan 2, par: 1, bar: 1-2) 

… di bagian Timur dari Pantai 

ini. (karangan 2, par: 3, bar: 15) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (59) merupakan bentuk salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama kata 

di awal kalimat. Kalimat-kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis sebagai 

berikut. 

59a) … bagian dari tiga gili yang 

terdapat di pulau Lombok. 

… di bagian Timur dari pantai 

ini.  

60) … tempat Pariwisata yang 

berada di pulau Lombok. 

(karangan 3, par: 1, bar: 1) 

… Pemandangan yang indah. 

(karangan 3, par: 2, bar: 2) 

… karena Pasirnya yang 

berwarna seperti madu. 

(karangan 3, par: 7, bar: 5) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (60) merupakan bentuk salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 
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tengah kalimat atau di akhir kalimat. 

Sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama kata di awal kalimat. 

Beberapa kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

60a) … tempat pariwisata yang 

berada di pulau Lombok. 

… pemandangan yang indah. 

… karena pasirnya yang 

berwarna seperti madu. 

61) … pemandangan pantai yang 

Elok. (karangan 4, par: 1, bar: 2) 

… hemburan Air pantai yang 

berirama. (karangan 4, par: 1, bar: 4) 

… dan sungguh indahnya lagi 

Apabila matahari ... (karangan 4, 

par: 1, bar: 12) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (61) merupakan bentuk salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. 

Sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama kata di awal kalimat. 

Beberapa kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis sebagai berikut. 

61a) … pemandangan pantai yang 

elok. 

… hemburan air pantai yang 

berirama. 

… dan sungguh indahnya lagi 

apabila matahari ... 

62) … ke desesade, diperjalanan 

menju. (karangan 5, par: 1, bar 1) 

… melihat Orang yang sedang 

membuat songket. (karangan 5, 

par: 1, bar: 6) 

… dari kota mataram. (karangan 

5, par: 3, bar: 6) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (62) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama kata 

di awal kalimat. Hal ini sesuai dengan 

kaidah Ejaan Bahasa Indonesia bahwa 

huruf pertama nama geografi harus 

memakai huruf kapital. Kalimat-kalimat 

tersebut akan menjadi benar bila ditulis 

sebagai berikut. 

62a) … ke Desesade di perjalanan 

menuju. 

… melihat orang yang sedang 

membuat songket. 

… dari kota Mataram. 

63) … Yang digemari orang banyak. 

(karangan 6, par: 1, bar: 1) 

pada saat matahari terbenam … 

(karangan 6, par: 2, bar: 5) 

… mutiara khas lombok. 

(karangan 6, par: 3, bar: 6) 
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Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (63) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama kata 

di awal kalimat. Kalimat-kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis sebagai 

berikut. 

63a) … yang digemari orang banyak. 

Pada saat matahari terbenam … 

… mutiara khas Lombok. 

64) Setelah sampai pusuk Suasana 

menjadi …  (karangan 7, par: 2, 

bar: 2) 

sebelum maghrib kita pergi … 

(karangan 7, par: 3, bar: 1) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (64) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama kata di awal 

kalimat. Huruf kapital tidak dipakai pada 

huruf awal kata yang berada di tengah 

kalimat atau di akhir kalimat. Kedua 

kalimat tersebut akan menjadi benar bila 

ditulis sebagai berikut. 

64a) Setelah sampai Pusuk suasana 

menjadi …  

Sebelum maghrib kita pergi … 

65) … untuk Persiapan Sekolah, 

Sampai di sini ya cerita dari saya. 

(karangan 8, par: 2, bar: 3-4) 

… kemudian Adzan isya pun 

bergema. (karangan 8, par: 3, bar: 2) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (65) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

di huruf awal kata yang berada di tengah 

kalimat atau di akhir kalimat. Kalimat 

tersebut akan menjadi benar bila ditulis 

sebagai berikut. 

65a) … untuk persiapan sekolah, 

sampai di sini ya cerita dari saya. 

… kemudian adzan isya pun 

bergema.  

66) … pantai kuta bali. (karangan 9, 

par: 1, bar: 3) 

… anda ke dalam keindahan. 

(karangan 9, par: 1, bar: 10) 

… saat Matahari terbenam. 

(karangan 9, par: 1, bar: 12) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (66) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama nama geografi. 

Huruf kapital tidak dipakai di huruf awal 

kata yang berada di tengah kalimat atau di 

akhir kalimat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis sebagai 

berikut. 

66a) … pantai Kuta Bali. 

… Anda ke dalam keindahan. 

… saat matahari terbenam. 
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67) ketika memasuki bibir pantai … 

(karangan 10, par: 1, bar: 4) 

keindahan merah sang mentari 

… (karangan 10, par: 4, bar: 3) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (67) merupakan bentuk yang salah. 

Seharusnya huruf pertama yang dicetak 

tebal tersebut ditulis dengan huruf kapital 

karena huruf kapital dipakai di awal kata 

atau kalimat. Kedua kalimat tersebut akan 

menjadi benar bila ditulis menjadi sebagai 

berikut. 

67a) Ketika memasuki bibir pantai … 

 Keindahan merah sang mentari 

… 

68) Pantai senggigi sangat indah … 

(karangan 11, par: 1, bar: 3) 

… kecamatan Batu layar, 

kabupaten lombok Barat. 

(karangan 11, par: 1, bar: 4-5) 

Kata yang dicetak tebal pada kalimat 

(68) merupakan bentuk yang salah. 

Seharusnya huruf pertama yang dicetak 

tebal tersebut ditulis dengan huruf kapital 

karena huruf kapital dipakai di awal kata 

atau kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama geografi. Hal ini 

sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia. Kalimat-kalimat tersebut akan 

menjadi benar bila ditulis menjadi sebagai 

berikut. 

68a) Pantai Senggigi sangat indah …  

  … kecamatan Batu Layar, 

kabupaten Lombok Barat. 

69) … yang Indah dan alami. 

(karangan 12, par: 2-6, bar: 3 dan 

1) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (69) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama geografi. Hal ini sesuai dengan 

kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat 

tersebut akan menjadi benar bila ditulis 

menjadi sebagai berikut. 

69a) … yang indah dan alami. 

70) …, Yakni Andre dan Anggara. 

(karangan 13, par: 1, bar: 1) 

setelah mereka bertemu … 

(karangan 13, par: 1, bar: 7) 

lalu Andre memberitahu … 

(karangan 13, par: 3, bar: 14) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (70) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama geografi. Hal ini 

sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

70a) …, yakni Andre dan Anggara. 



19 
 

Setelah mereka bertemu … 

Lalu Andre memberitahu … 

71) … ke Benang kelambu. 

(karangan 14, par: 1, bar: 1) 

… di monjok lalu Berangkat. 

(karangan 14, par: 1, bar: 3) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (71) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama tempat. Huruf kapital 

tidak dipakai sebagai huruf pertama nama 

orang yang merupakan nama jenis atau 

satuan ukuran. Hal ini sesuai dengan 

kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat 

tersebut akan menjadi benar bila ditulis 

menjadi sebagai berikut. 

71a) … ke Benang Kelambu. 

 … di Monjok lalu berangkat. 

72) … ingin pergi ke Suatu tempat. 

(karangan 15, par: 1, bar: 2) 

…, yaitu Gili trawangan. 

(karangan 15, par: 1-3, bar: 2 dan 4) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (72) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama tempat. Hal ini sesuai 

dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. 

Kalimat tersebut akan menjadi benar bila 

ditulis menjadi sebagai berikut. 

72a) … ingin pergi ke suatu tempat. 

…, yaitu Gili Trawangan. 

73) … karena Pesona alam Yang 

indah. (karangan 16, par: 1, bar: 2 

dan 3) 

… dan hiasan-hiasan Seperti 

tulisan. (karangan 16, par: 2, bar: 3) 

… masih Segar Sekali dan masih 

alami. (karangan 16, par: 2, bar: 5) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (73) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama geografi. Hal ini 

sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

73a) … karena pesona alam yang indah. 

  … dan hiasan-hiasan seperti 

tulisan. 

  … masih segar sekali dan masih 

alami. 

74) … pantai malimbu … Gili 

trawangan. (karangan 17, par: 1-4, 

bar: 5) 
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 … Angin segar juga mengelus 

kulit. (karangan 17, par: 2, bar: 2) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (74) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama geografi. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

unsur nama orang, termasuk nama julukan. 

Hal ini sesuai dengan kaidah Ejaan 

Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut akan 

menjadi benar bila ditulis menjadi sebagai 

berikut. 

74a) … pantai Malimbu … Gili 

Trawangan. 

… angin segar juga mengelus 

kulit. 

75) … terletak di lombok utara. 

(karangan 18, par: 1, bar: 3) 

ombak yang tenang … 

(karangan 18, par: 2, bar: 5) 

terumbu karang yang masih … 

(karangan 18, par: 3, bar: 2) 

 Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (75) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama geografi. Hal ini 

sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

75a) … terletak di Lombok Utara. 

  Ombak yang tenang … 

  Terumbu karang yang masih … 

76) … Bibir pantai senggigi disambut 

dengan. (karangan 19, par: 1, bar: 

5) 

selain pemandangan … pura 

batu bolong. (karangan 19, par: 

2, bar: 6-7) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (76) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama tempat. Hal ini sesuai 

dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. 

Kalimat tersebut akan menjadi benar bila 

ditulis menjadi sebagai berikut. 

76a) … bibir pantai Senggigi 

disambut dengan. 

  Selain pemandangan … Pura 

Batu Bolong. 

77) suatu hari saya pergi … 

(karangan 20, par: 1, bar: 1) 

... Pergi berjalan-jalan. (karangan 

20, par: 1, bar: 9) 
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 Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (77) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

77a) Suatu hari saya pergi … 

 … pergi berjalan-jalan. 

78) … hari sabtu saya diajak. 

(karangan 21, par: 1, bar: 1 dan 5) 

… ke pantai gili kondo. 

(karangan 21, par: 1, bar: 1) 

 Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (78) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, 

hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama geografi. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Hal 

ini sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

78a) … hari Sabtu saya diajak. 

 … ke pantai Gili Kondo. 

79) Pada saat itu Saya memakai ... 

(karangan 22, par: 1, bar: 1) 

... menikmati angin Sepoi-Sepoi 

... (karangan 22, par: 1, bar: 5) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (79) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Hal 

ini sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

79a) Pada saat itu saya memakai ... 

  … menikmati angina sepoi-

sepoi. 

80) … Adik dan kakak ku, 

Bermain Pasir, ... (karangan 

23, par: 1, bar: 4) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (80) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Hal 

ini sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

80a) … Adik dan kakakku, 

bermain pasir, ...  

81) … tak terasa hari Semakin 

petang. (karangan 24, par: 1, 

bar: 11) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (81) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 
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huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama tempat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

81a) … takterasa hari semakin 

petang. 

82) … ke pantai pandanan. 

(karangan 25, par: 1-3, bar: 1-

14) 

… banyak orang berjualan 

Ikan bakar. (karangan 25, par: 

2, bar: 3) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (82) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama tempat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

82a) … ke pantai Pandanan. 

 … banyak orang berjualan ikan 

bakar. 

83) … saya Pergi ke pantai senggigi. 

(karangan 26, par: 1, bar: 1-5) 

… istirahat Mandi karena … 

untuk Makan. (karangan 26, par: 

1, bar: 13-14) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (83) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama tempat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

83a) … saya pergi ke pantai Senggigi. 

 … istirahat mandi karena … 

untuk makan. 

84) … Merupakan Salah Satu … 

Nusa tenggara barat. (karangan 

27, par: 1, bar: 1-2) 

… Sangat Indah … batu 

payung menjadi. (karangan 27, 

par: 1, bar:2-3) 

…pantai mandalika yang lembut. 

(karangan 27, par: 2, bar: 2-12) 

… gradasi Pasir Putih … ombak 

yang tenang ... (karangan 27, par: 

2, bar: 4-5) 

… tidak kalah memesona. 

terumbu karang. (karangan 27, par: 3, 

bar: 3) 

… berwarna warni Sangat Indah. 

(karangan 27, par: 3, bar: 5) 
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 Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (84) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama nama geografi. 

Huruf kapital tidak dipakai pada huruf 

awal kata yang berada di tengah kalimat 

atau di akhir kalimat. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama nama tempat. Hal 

ini sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

84a) … merupakan salah satu … 

Nusa Tenggara Barat. 

 … sangat indah … Batu Payung 

menjadi. 

 … pantai Mandalika yang 

lembut. 

 … gradasi pasir putih … ombak 

yang tenang. 

  … tidak kalah mempesona. 

Terumbu karang ... 

  … berwarna-warni sangat indah. 

85) … akhir pekan Kemarin, saya. 

(karangan 28, par: 1, bar: 1) 

Pantai senggigi merupakan salah 

satu … (karangan 28, par: 2-4, 

bar: 1-12) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (85) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama tempat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

85a) … akhir pekan kemarin, saya. 

 Pantai Senggigi merupakan salah 

satu … 

86) … berlibur ke pantai senggigi. 

(karangan 29, par: 2, bar: 2) 

… yang sudah kami sewa. pada 

saat itu. (karangan 29, par: 2-3, bar: 4-

8) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (86) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama tempat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

86a) … berlibur ke pantai Senggigi. 

 … yang sudah kami sewa. Pada 

saat itu. 

87) … kami Sekeluarga pergi 

berlibur. (karangan 30, par: 1, bar: 

1) 

… ke pantai Gili trawangan. 

(karangan 30, par: 1-4, bar: 5-22) 

… dengan gembira, Lamanya 

kami … (karangan 30, par: 2, bar: 2) 



24 
 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (87) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama tempat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

87a) … kami sekeluarga pergi 

berlibur. 

 … ke pantai Gili Trawangan. 

 … dengan gembira, lamanya 

kami …  

88) … ke pantai pink bersama 

keluarga saya. (karangan 31, par: 

1, bar: 1-3) 

… menjual Gelang yang menarik. 

(karangan 31, par: 1, bar: 5) 

… pemandangan yang Indah 

sekali. (karangan 31, par: 2, bar: 1-2) 

… dan Saya mandi bersama. 

(karangan 31, par: 3, bar: 1) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (88) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama tempat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

88a) … ke pantai Pink bersama 

keluarga saya. 

 … menjual gelang yang menarik. 

  … pemandangan yang indah 

sekali. 

  … dan saya mandi bersama. 

89) … Kali ini Saya akan pergi ... 

Dengan Keluarga Saya. 

(karangan 32, par: 1, bar: 1-2) 

… Saya Melihat banyak Sekali 

Terdapat pepohonan. (karangan 

32, par: 1, bar: 2) 

… Yang berlabur … Dan masih 

… pantai ini Terletak. (karangan 

32, par: 1, bar: 3-4) 

… Kita bisa Melihat Kerang-

Kerang Yang ... Dan Kita ... 

(karangan 32, par: 1, bar: 6-7) 

… Seketika itu Kita Lalu 

Menikmati Suasana … Dengan 

... (karangan 32, par: 2, bar: 1) 

… Yang Mengelus Kulit Kami. 

Dan … Saya Mandi Di ... 

(karangan 32, par: 2, bar: 2-3) 

… Begitu Saya Mandi Airnya 

… Dingin Dan Saya pun Naik. 

(karangan 32, par: 2, bar: 4) 

… naik Tiba-Tiba ... Saya 

Sungguh Menyenangkan Dan ... 

(karangan 32, par: 2, bar: 5-7) 

… Yang … Indah … Dan 

Suasananya … Membuat 
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Pikiran Saya Mejadi Tenang. 

(karangan 32, par: 2, bar: 7-9) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (89) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai 

pada huruf awal kata yang berada di 

tengah kalimat atau di akhir kalimat. Huruf 

kapital dipakai sebagai huruf pertama 

nama geografi. Hal ini sesuai dengan 

kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat 

tersebut akan menjadi benar bila ditulis 

menjadi sebagai berikut. 

89a) … kali ini saya akan pergi ... 

dengan keluarga saya.  

 … saya melihat banyak terdapat 

pepohonan.  

 … yang berlabur … dan masih ... 

Pantai ini terletak.  

 … kita bisa melihat kerang-

kerang yang ... dan kita ... 

 … seketika itu kita lalu 

menikmati suasana … dengan ... 

 … yang mengelus kulit kami. … 

saya mandi di ...  

 … begitu saya mandi airnya … 

dingin dan Saya pun naik.  

  … naik tiba-tiba ... saya 

sungguh menyenangkan dan ...  

 … yang … indah … dan 

suasananya … membuat pikiran 

saya mejadi tenang.  

90) … di nusa tenggara barat. Pulau 

gili trawangan Sangat Indah. 

(karangan 33, par: 1, bar: 1) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (90) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama nama tempat. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama nama geografi. Hal ini 

sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

90a) … di Nusa Tenggara Barat. 

Pulau Gili Terawangan sangat 

indah. 

91) … di hari minggu. (karangan 34, 

par: 2, bar: 2) 

… tempat surfing, Diving, tempat 

memancing. (karangan 34, par: 3, 

bar: 1) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (91) merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, 

hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf 

kapital tidak dipakai pada huruf awal kata 

yang berada di tengah kalimat atau di akhir 

kalimat. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut 
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akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

91a) … di hari Minggu. 

  … tempat surfing, diving, tempat 

memancing. 

 

4.3.2 Kesalahan Penulisan Kata 

Penulisan kata bahasa Indonesia 

seperti: penulisan kata dasar, kata 

berimbuhan, penulisan kata ulang, 

penulisan gabungan kata, penulisan kata 

depan, penulisan partikel, penulisan 

singkatan dan akronim, dan penulisan 

angka dan lambang harus sesuai denga 

kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Akan 

tetapi, kesalahan penulisan kata banyak 

terdapat dalam menulis karangan narasi. 

Kesalahan tersebut juga terdapat di dalam 

karangan narasi siswa kelas VII SMPN 8 

Mataram Tahun Pelajaran 2017-2018. 

Kesalahan-kesalahan tersebut akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.3.2.1 Kesalahan Penulisan Kata 

Berimbuhan 

Kata berimbuhan baik awalan, 

sisipan, maupun akhiran ditulis serangkai 

dengan kata dasarnya. Hal ini sesuai 

dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. 

Akan tetapi, dalam karangan narasi siswa 

kelas VII SMPN 8 Mataram Tahun 

Pelajaran 2017-2018 terdapat kesalahan 

penulisan kata berimbuhan. Kesalahan 

tersebut terdapat pada kalimat-kalimat 

berikut. 

92) … di lewatkan. Gili Air 

merupakan pulau dengan luas 

170 Ha. (karangan 2, par: 1, bar: 

4) 

... me rupakan kawasan wisata 

terfavorit. (karangan 2, par: 2, bar: 3) 

… ke keluargaan di pulau ini. 

(karangan 2, par: 3, bar: 4) 

… di manjakan dengan ikan-

ikan. (karangan 2, par: 4, bar: 1) 

93) … limpah kan kepada kami. 

(karangan 4, par: 2, bar: 11) 

94) … di jadikan oleh-oleh. 

(karangan 6, par: 3, bar: 6) 

95) … pemandangan yang di 

ciptakan. (karangan 15, par: 2, 

bar: 3) 

 Kata-kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (92, 93, 94, dan 95) merupakan 

bentuk yang salah karena terdapat 

kesalahan penulisan kata berimbuhan.  

Prefiks /di-/, /ke-/, dan /me-/ tersebut 

bukan berfungsi sebagai kata depan, 

melainkan sebagai awalan (prefiks). 

Imbuhan (prefiks, infiks, sufiks, serta 

konfiks) ditulis serangkai dengan bentuk 

dasarnya. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat (92, 93, 

94, dan 95) akan menjadi benar bila ditulis 

menjadi sebagai berikut. 

92a) … dilewatkan. Gili Air 

merupakan pulau dengan luas 170 Ha. 
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 … merupakan kawasan wisata 

terfavorit. 

 … kekeluargaan di pulau ini. 

 … dimanjakan dengan ikan-

ikan. 

93a) … limpahkan kepada kami. 

94a) … dijadikan oleh-oleh. 

95a) … pemandangan yang 

diciptakan. 

 

4.3.2.2 Kesalahan Penulisan Kata Ulang 

 Kata ulang adalah kata yang terjadi 

sebagai hasil pengulangan kata dasar, baik 

secara murni maupun dengan cara 

penambahan imbuhan. Ditinjau dari segi 

bentuknya, kata ulang dibagi menjadi 

empat jenis. Keempat jenis kata ulang itu, 

yaitu kata ulang murni, kata ulang berubah 

bunyi, kata ulang sebagian, dan kata ulang 

berimbuhan. 

Penulisan kata ulang murni, kata 

ulang berubah bunyi, kata ulang sebagian, 

dan kata ulang berimbuhan harus memakai 

tanda hubung. Hal ini sesuai dengan 

kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Akan 

tetapi, kesalahan penulisan kata ulang 

masih terjadi dalam menulis seperti yang 

terdapat dalam karangan narasi siswa kelas 

VII SMPN 8 Mataram Tahun Pelajaran 

2017-2018. Kesalahan tersebut terdapat 

pada data berikut. 

96) Banyak sekali lauk pauk yang 

disediakan. (karangan 1, par: 4, bar: 1) 

97) … melihat songket songket 

yang dibuat. (karangan 5, par: 1, bar: 7) 

98) ... kami siap siap semua. 

(karangan 7, par: 1, bar: 6) 

99) … seperti warna warnanya 

yang sangat indah. (karangan 

17, par: 3, bar: 2) 

Kata-kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (96, 97, 98, dan 99) merupakan 

bentuk yang salah karena penulisan kata 

ulang murni tidak tepat. Selain itu, pada 

kalimat (99) merupakan bentuk yang salah 

karena penulisan kata ulang berubah bunyi 

dan kata ulang berimbuhan tidak tepat. 

Seharusnya, penulisan kata  

ulang harus memakai tanda hubung (-). 

Hal ini sesuai dengan kaidah Ejaan 

Bahasa Indonesia bahwa tanda hubung 

menyambung unsur-unsur kata ulang. 

Kalimat (96, 97, 98, dan 99) akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

96a) Banyak lauk-pauk yang 

disediakan. 

97a) ... melihat songket-songket yang 

dibuat. 

98a) ... kami bersiap-siap semua. 

99a) ... seperti warna-warni yang 

sangat indah.  

 

4.3.2.3 Kesalahan Penulisan Kata Depan 

Kata depan di, ke, dan dari ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya 

kecuali di dalam gaungan kata sudah lazim 

dianggap sebagai suatu kata seperti kepada 
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dan daripada. Akan tetapi, di dalam 

karangan narasi siswa kelas VII SMPN 8 

Mataram Tahun Pelajaran 2017-2018 

ditemukan kesalahan berbahasa, yaitu 

penulisan kata depan di. Kesalahan 

penulisan tersebut terdapat pada kalimat 

atau data berikut ini.  

100) … dengan penduduk asli 

dipulau ini. (karangan 2, par: 1, 

bar: 8) 

101) … disana air terjunnya sangat 

jernih. (karangan 3, par: 7, bar: 

3) 

102) … selalu indah didalam air laut. 

(karangan 4, par: 1, bar: 6) 

103) ... ditengah perjalanan macet. 

(karangan 8, par: 1, bar: 10) 

104) ... tak lama dijalan ayah saya 

membeli ... sampai dirumah. 

(karangan 8, par: 2, bar: 7-13) 

105) ... dipantai ini membuat rasa 

tentram. (karangan 10, par: 2, 

bar: 4) 

106) ... akan pergi keGili Meno. 

(karangan 13, par: 1, bar: 2) 

... yang ada dilombok ini. 

(karangan 13, par: 2, bar: 3) 

... melihat dikiri dan dikanan 

dikelilingi dengan bukit. 

(karangan 13, par: 2, bar: 3) 

... mereka bertiga lari kelaut dan 

langsung menceburkan diri. 

(karangan 13, par: 3, bar: 3) 

107) ... sebelum kesana saya 

berkumpul. (karangan 14, par: 1, 

bar: 2) 

108)  ... kembali untuk pulang 

kerumah. (karangan 16, par: 3, bar: 

5) 

109)  ... saya kesebuah pulau yang 

cukup terkenal. (karangan 20, 

par: 1, bar: 2) 

110)  ... saya langsung berlari ketoilet. 

(karangan 21, par: 1, bar: 4) 

111)  ... pergi kepantai Segger. 

(karangan 22, par: 1, bar: 1) 

... pergi kesini, mudah-mudahan 

ada waktu. (karangan 22, par: 3, 

bar: 4) 

112)  ... saya naik keatas untuk 

berteduh. (karangan 24, par: 1, bar: 9) 

113) ... terletak dikecamatan Batu 

Layar. (karangan 28, par: 2, bar: 2) 

... saat kami kearah Timur bibir 

pantai. (karangan 28, par: 3, bar: 

8) 

... menceburkan diri kedalam 

laut ... menyelam kedalam laut. 

(karangan 28, par: 3, bar: 10-11) 

114)  ... kami pun kembali ketempat 

duduk. (karangan 29, par: 2, bar: 3) 
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115)  ... untuk dibawa ke pantai Gili 

Trawangan. (karangan 30, par: 1, bar: 

4) 

Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat atau data (100-115) merupakan 

bentuk yang salah karena tidak tepat 

menulis di dan ke sebagai kata depan. 

Bentuk di dan ke yang merupakan kata 

depan tidak membentuk kata kerja, 

melainkan menyatakan makna tempat. 

Seharusnya kata depan di dan ke (dalam 

kata-kata yang dicetak tebal) ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya. Kalimat atau 

data (100-115) akan menjadi benar bila 

ditulis menjadi sebagai berikut. 

100a) … dengan penduduk asli di 

pulau ini. 

101a) … di sana air terjunnya sangat 

jernih. 

102a) … selalu indah di dalam air 

laut. 

103a) ... di tengah perjalanan macet. 

104a) ... taklama di jalan ayah saya 

membeli ... sampai di rumah.  

105a) ... di pantai ini membuat rasa 

tentram. 

106a) ... akan pergi ke Gili Meno.  

... yang ada di Lombok ini.  

... melihat di kiri dan di kanan 

dikelilingi dengan bukit. 

... mereka bertiga lari ke laut 

dan langsung menceburkan diri. 

107a) ... sebelum ke sana saya 

berkumpul. 

108a) ... kembali untuk pulang ke 

rumah.  

109a) ... saya ke sebuah pulau yang 

cukup terkenal. 

110a) ... saya langsung berlari ke 

toilet. 

111a) ... pergi ke pantai Segger. 

... pergi ke sini, mudah-

mudahan ada waktu.  

112a) ... saya naik ke atas untuk 

berteduh. 

113a) ... terletak di kecamatan Batu 

Layar. 

... saat kami ke arah Timur 

bibir pantai.  

... menceburkan diri ke dalam 

laut ... menyelam ke dalam laut.  

114a) ... kami pun kembali ke tempat 

duduk. 

115a) ... untuk di bawa ke pantai Gili 

Trawangan.  

 

4.3.2.4 Kesalahan Penulisan Partikel 

pun 
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Partikel yang berbentuk pun dalam 

bahasa Indonesia ditulis dengan dua cara. 

Bentuk pun yang maknanya sama dengan 

juga ditulis terpisah dengan kata yang 

diikutinya. Ada juga bentuk pun yang 

ditulis serangkai dengan unsur yang 

mendahuluinya. Dalam hal ini pun berlaku 

sebagai sufiks. Akan tetapi, sering terjadi 

kesalahan penulisannya. Kesalahan ini 

juga terdapat di dalam karangan narasi 

siswa kelas VII SMPN 8 Mataram Tahun 

Pelajaran 2017-2018. Kesalahan tersebut 

dapat dilihat dalam kalimat-kalimat 

berikut. 

116) ... Sayapun mengantuk dan 

pulang. (karangan 14, par: 4, bar: 4) 

117) ... yang dibawa perahu tersebut 

dan akupun memilih-milih. 

(karangan 23, par: 4, bar: 1) 

... kataku ibukupun menjawab. 

(karangan 23, par: 6, bar: 6) 

Kata-kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (116) dan (117) merupakan 

kesalahan penulisan partikel /pun/. 

Seharusnya penulisan pun pada kedua 

contoh kalimat di atas dipisah dari kata 

yang mengikutinya. Dalam hal ini pun 

bermakna sama dengan juga. Hal ini sesuai 

dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. 

Kalimat atau data (116-117) akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

116a) ... Saya pun mengantuk dan 

pulang. 

117a) ... yang di bawa perahu tersebut 

dan aku pun memilih-milih. 

... kataku ibuku pun menjawab. 

 

4.3.2.5 Kesalahan Penulisan Angka dan 

Bilangan 

 Kesalahan penulisan kata angka 

dan bilangan sering ditemukan di dalam 

sebuah karangan. Angka Arab atau angka 

Romawi lazim dipakai sebagai lambang 

bilangan atau nomor.  Hal ini juga terdapat 

dalam karangan narasi siswa kelas VII 

SMPN 8 Mataram Tahun Pelajaran 2017-

2018. Kesalahan tersebut terdapat pada 

kalimat-kalimat berikut ini. 

118)  ... kira-kira 2 jam. (karangan 2, 

par: 1, bar: 5) 

... di sebuah hotel selama 1 hari. 

(karangan 2, par: 5, bar: 2) 

119) ... aku pun membeli 1 songket 

yang dibuatnya. (karangan 4, 

par: 1, bar: 8) 

120) ... kami akan menginap 1 hari ... 

kami semua berangkat jam 1. 

(karangan 7, par: 1, bar: 3-5) 

121) ... Ada 6 titik air yang mengalir. 

(karangan 14, par: 2, bar: 2) 

... kira-kira 3 jam saya berhenti. 

(karangan 14, par: 3, bar: 1) 
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122) Setelah lama di jalan selama 2 

jam. (karangan 15, par: 1, bar: 6) 

123) ... sudah jam 4 saya pun menuju 

ke mushola. (karangan 26, par: 2, 

bar: 4) 

... untuk shalat 4 rakaat. 

(karangan 26, par: 2, bar: 5) 

Kata-kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (118-123) merupakan kesalahan 

penulisan angka dan bilangan. Seharusnya 

ditulis menggunakan huruf. Bilangan 

dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 

satu atau dua kata ditulis dengan huruf, 

kecuali jika dipakai secara berurutan 

seperti dalam rincian. Hal ini sesuai 

dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. 

Kalimat atau data (118-123) akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

118a) ... kira-kira dua jam.  

... di sebuah hotel selama satu 

hari.  

119a) ... aku pun membeli satu 

songket yang dibuatnya.  

120a) ... kami akan menginap satu 

hari ... kami semua berangkat jam 

satu.  

121a) ... Ada enam titik air yang 

mengalir.  

... kira-kira tiga jam saya 

berhenti.  

122a) Setelah lama di jalan selama 

dua jam.  

123a) ... sudah jam empat saya pun 

menuju ke mushola.  

... untuk shalat empat rakaat.  

 

4.3.3 Kesalahan Pemakaian Tanda 

Baca 

Kesalahan pemakaian tanda baca 

sering ditemukan di dalam sebuah 

karangan. Hal ini juga ditemukan di dalam 

karangan narasi siswa kelas VII SMPN 8 

Mataram Tahun Pelajaran 2017-2018, 

yaitu ditemukan kesalahan pemakaian 

tanda baca titik, kesalahan pemakaian 

tanda baca koma, kesalahan pemakaian 

tanda baca hubung, dan kesalahan 

pemakaian tanda baca tanya. Adapun 

kesalahan-kesalahan tersebut akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.3.3.1 Kesalahan Pemakaian Tanda 

Baca Titik (.) 

  Kesalahan pemakaian tanda baca 

titik (.) terdapat dalam karangan narasi 

siswa kelas VII SMPN 8 Mataram Tahun 

Pelajaran 2017-2018. Adapun kesalahan 

tersebut terdapat di dalam kalimat-kalimat 

berikut. 

124) ... pantai tampak semakin indah 

karena sunset. dan kami pun ... 

(karangan 1, par: 5, bar: 3) 

... kami berjam-jam berada di 

sini. kami cukup puas bermain. 

(karangan 1, par: 5, bar: 4) 



32 
 

  Kalimat (124) merupakan kalimat 

yang salah karena terdapat kesalahan 

pemakaian tanda baca titik. Seharusnya 

tidak memakai tanda baca titik karena 

sudah memakai kata hubung dan. 

Pemakaian kata hubung seharusnya tidak 

memakai tanda baca titik sebelumnya 

karena ia bukan akhir suatu kalimat. Hal 

ini sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia, yaitu tanda baca titik dipakai di 

akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau 

seruan. Kalimat (124) akan menjadi benar 

bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

124a) ... pantai tampak semakin indah 

karena sunset dan kami pun ... 

... kami berjam-jam berada di 

sini, kami cukup puas bermain. 

125) ... kira-kira 90 km. dengan 

jarak tempuh kira-kira dua jam. 

(karangan 3, par: 1, bar: 5) 

 Kalimat (125) merupakan bentuk 

yang salah karena terdapat kesalahan 

pemakaian tanda baca titik. Seharusnya 

tidak memakai tanda baca titik karena 

sudah memakai kata dengan. Hal ini sesuai 

dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia, 

yaitu tanda baca titik dipakai di akhir 

kalimat yang bukan pertanyaan atau 

seruan. Kalimat (125) akan menjadi benar 

bila ditulis sebagai berikut. 

125a) ... kira-kira 90 km dengan jarak 

tempuh kira-kira dua jam. 

126) ... para wisatawan sangat senang 

(karangan 4, par: 1, bar: 3) 

... menciptakan alam terutama 

pantai ini (karangan 4, par: 2, bar: 

6) 

  Kalimat (126) merupakan bentuk 

yang salah karena terdapat kesalahan 

pemakaian tanda baca titik. Seharusnya 

tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat. 

Hal ini sesuai dengan kaidah Ejaan 

Bahasa Indoesia, yaitu tanda baca titik 

dipakai di akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan. Kalimat (126) 

akan menjadi benar bila ditulis sebagai 

berikut. 

126a) ... para wisatawan sangat 

senang. 

... menciptakan alam terutama 

pantai ini. 

127) ... pasir yang lebih bersih dan 

putih. serta garis pantai ... 

(karangan 5, par: 2, bar: 13) 

 Kalimat (127) merupakan bentuk 

yang salah karena terdapat kesalahan 

pemakaian tanda baca titik. Seharusnya di 

dalam data (127) tidak digunakan tanda 

baca koma. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indoesia, yaitu tanda baca 

titik dipakai di akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan. Kalimat (127) 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

127a) ... pasir yang lebih bersih dan 

putih, serta garis pantai ... 
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128) ... hal yang masih tersulit 

terjaga (karangan 6, par: 1, 

bar: 7) 

... para wisatawan akan 

berfoto-foto. dan biasanya ... 

(karangan 6, par: 2, bar: 3) 

... pemandangan laut yang luas 

(karangan 6, par: 2, bar: 5) 

... oleh-oleh mutiara khas 

Lombok (karangan 6, par: 3, bar: 6) 

   Kalimat (128) merupakan bentuk 

yang salah karena terdapat kesalahan 

pemakaian tanda baca titik. Seharusnya di 

dalam data (128) tidak digunakan tanda 

baca titik, melainkan dipakai kata hubung 

dan. Hal ini sesuai dengan kaidah Ejaan 

Bahasa Indonesia, yaitu tanda baca titik 

dipakai di akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan. Kalimat (128) 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

128a) ... hal yang masih tersulit 

terjaga. 

... para wisatawan akan 

berfoto-foto dan biasanya ...  

... pemandangan laut yang 

luas. 

... oleh-oleh mutiara khas 

Lombok. 

129) ... kami semua melihat banyak 

monyet di sana (karangan 7, 

par: 2, bar: 3) 

... sampai di sana menjelang 

magrib (karangan 7, par: 2, bar: 6) 

... di mushola terdekat 

(karangan 7, par: 4, bar: 2) 

... kami istirahat untuk besok 

(karangan 7, par: 5, bar: 1) 

... tibalah subuh kami pun 

shalat subuh (karangan 7, par: 5, bar: 

3) 

  Kalimat (129) merupakan kalimat 

yang salah karena terdapat kesalahan 

pemakaian tanda baca. Seharusnya contoh 

data (129) dijadikan kalimat dan sebagai 

kalimat diakhiri dengan tanda baca titik. 

Hal ini sesuai dengan kaidah Ejaan 

Bahasa Indonesia, yaitu tanda baca titik 

dipakai di akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan. Kalimat (129) 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

129a) ... kami semua melihat banyak 

monyet di sana. 

... sampai di sana menjelang 

magrib. 

... di mushola terdekat. 

... kami istirahat untuk besok. 

... tibalah subuh kami pun 

shalat subuh. 

130) ... saya langsung tidur. untuk 

persiapan ... (karangan 8, par: 

2, bar: 13) 

 Kalimat (130) merupakan kalimat 

yang salah karena terdapat kesalahan 

pemakaian tanda baca titik. Seharusnya 

tanda baca titik dipakai di akhir kalimat 

tersebut, yaitu setelah kata persiapan. Hal 



34 
 

ini sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia, yaitu tanda baca titik dipakai di 

akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau 

seruan. Kalimat (130) akan menjadi benar 

bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

130a) ... saya langsung tidur untuk 

persiapan ... 

 

4.3.3.2 Kesalahan Pemakaian Tanda 

Baca Koma (,) 

 Kesalahan pemakaian tanda baca 

koma (,) juga ditemukan di dalam 

karangan narasi siswa kelas VII SMPN 8 

Mataram Tahun Pelajaran 2017-2018. 

Adapun kesalahan tersebut terdapat pada 

kalimat-kalimat berikut. 

131) Jadi kami harus mencari tempat 

... (karangan 1, par: 1, bar: 3) 

Pantai Senggigi sangat indah 

kami sering berlibur ke sini. 

(karangan 1,par: 2, bar: 3) 

Banyak wisatawan baik lokal 

dan luar negeri saat itu. 

(karangan 1, par: 4, bar: 3) 

132) ... dengan luas 170 ha, dan 

berpenduduk yang jarang. 

(karangan 2, par: 1, bar: 5) 

... dari pelabuhan Gili Air, Aku 

sudah disambut ... (karangan 2, 

par: 3, bar: 1) 

... barisan terumbu karang dan 

ikan ... (karangan 2, par: 3, bar: 9) 

... bermain dan menemani kita 

Menjelajahi alam laut ... 

(karangan 2, par: 3, bar: 10) 

133) Jika Anda berada di Sembalun 

... (karangan 3, par: 3, bar: 2) 

Ya walaupun sudah ada di 

hotel ... (karangan 3, par: 5, bar: 2) 

Setelah sarapan saya lanjut 

untuk ... saya ingin pulang ... 

(karangan 3, par: 7, bar: 1-2) 

134) ... terdapat bukit yang indah, 

dan hemburan air pantai ... 

(karangan 4, par: 1, bar: 4) 

... menghiasi laut, dan selalu 

indah ... (karangan 4, par: 1, bar: 5) 

135) Pada liburan kemarin aku dan 

keluargaku ... (karangan 5, par: 

1, bar: 1) 

... hari itu sangat 

menyenangkan karena aku ... 

(karangan 5, par: 1, bar: 12) 

136) ... karang-karang, yang masih 

indah dan terjaga. (karangan 6, 

par: 3, bar: 10) 

... yang masih indah dan bagus 

taman hijau ... (karangan 6, par: 

1, bar: 4) 

... api unggun di malam hari 

sambil menikmati ... (karangan 

6, par: 2, bar: 6) 

... setelah melihat matahari 

terbit wisatawan akan ... 

(karangan 6, par: 3, bar: 1) 
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137) Setelah itu kami pulang ... 

menunggu shalat isha ... 

(karangan 7, par: 4, bar: 1-4) 

138) Ketika memasuki bibir pantai 

Sire kita akan disambut ... 

(karangan 10, par: 1, bar: 5) 

... berwarna-warni sangat indah 

ikan beraneka ragam ... 

(karangan 10, par: 3, bar: 6) 

139) ... permadani biru toska 

berpadu hiasan ... (karangan 11, 

par: 2, bar: 7) 

140) ... harus di lindungi di sana ada 

juga ... (karangan 12, par: 1, bar: 

2) 

 Pada kalimat atau data (131-140) 

ditemukan kesalahan pemakaian tanda 

baca koma. Tanda baca koma dipakai 

sebagai pembatas antara unsur ungkapan 

penghubung antarkalimat dan bagian 

kalimat yang mengikutinya. Tanda baca 

koma dipakai pula untuk memisahkan 

bagian di dalam kalimat majemuk setara. 

Kalimat atau data (131-140) akan menjadi 

benar bila ditulis menjadi sebagai berikut. 

131a) Jadi, kami harus mencari 

tempat ... 

 Pantai Senggigi sangat indah, 

kami sering berlibur ke sini. 

Banyak wisatawan, baik lokal 

maupun luar negeri pada saat 

itu. 

132a) ... dengan luas 170 ha dan 

berpenduduk yang jarang.  

... dari pelabuhan Gili Air. Aku 

sudah disambut ...  

... barisan terumbu karang, ikan 

...  

... bermain dan menemani kita. 

Menjelajahi alam laut ...  

133a) Jika Anda berada di Sembalun, 

...  

Ya, walaupun sudah ada di hotel 

...  

Setelah sarapan, saya lanjut 

untuk ... saya ingin pulang, ...  

134a) ... terdapat bukit yang indah, 

hemburan air pantai ... 

... menghiasi laut, selalu indah 

...  

135a) Pada liburan kemarin, aku dan 

keluargaku ...  

... hari itu sangat 

menyenangkan, karena aku ...  

136a) ... karang-karang yang masih 

indah dan terjaga.  

... yang masih indah dan bagus, 

taman hijau ...  

... api unggun di malam hari, 

sambil menikmati ...  

... setelah melihat matahari 

terbit, wisatawan akan ...  

137a) Setelah itu, kami pulang ... 

menunggu shalat isha, ... a 

138a) Ketika memasuki bibir pantai 

Sire, kita akan disambut ...  

... berwarna-warni sangat indah, 

ikan beraneka ragam ... 
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139a) ... permadani biru toska, 

berpadu hiasan ...  

140a) ... harus di lindungi, di sana ada 

juga ...  

 

4.3.3.3 Kesalahan Pemakaian Tanda 

Baca Hubung (-) 

   Kesalahan pemakaian tanda baca 

hubung (-) terdapat di dalam karangan 

narasi siswa kelas VII SMPN 8 Mataram 

Tahun Pelajaran 2017-2018. Adapun 

kesalahan tersebut terdapat di dalam 

kalimat-kalimat berikut. 

141) Pada pagi hari cuaca sangat 

sejuk dan indah, peman 

dangan pantai yang ...  

(karangan 4, par: 1, bar: 1) 

142) ... di pantai Senggigi sangat 

terjaga ke 

bersihannya dan tempat wisata 

ini ... (karangan 9, par: 1, bar: 6) 

143) Aku kembali ke hotel untuk 

meng 

ganti baju untuk mandi di 

pantai. (karangan 15, par: 4, bar: 

4)    

 Pada kata-kata (141, 142, dan 143) 

yang dicetak tebal merupakan bentuk yang 

salah. Di dalamnya ditemukan kesalahan 

pemakaian tanda baca hubung. Seharusnya 

kalimat yang dicetak tebal memakai tanda 

baca hubung. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu tanda baca 

hubung dipakai untuk menandai bagian 

kata yang terpenggal oleh pergantian baris. 

Oleh karena itu, kalimat (141, 142, dan 

143) akan menjadi benar bila ditulis 

menjadi sebagai berikut. 

141a) Pada pagi hari cuaca sangat 

sejuk dan indah, peman- 

dangan pantai yang ...   

142a) ... di pantai Senggigi sangat 

terjaga ke- 

bersihannya dan tempat wisata 

ini ...  

143a) Aku kembali ke hotel untuk 

meng- 

ganti baju untuk mandi di 

pantai. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang dipaparkan di 

dalam BAB IV, maka dapat ditarik 

beberapa simpulan. Simpulannya, yaitu 

bentuk-bentuk kesalahan berbahasa 

Indonesia yang ditemukan di dalam 

karangan narasi siswa kelas VII SMPN 8 

Mataram Tahun Pelajaran 2017-2018 

sebagai berikut. 

1) Kesalahan berbahasa tataran 

morfologi yang ditemukan adalah 

kesalahan penggunaan afiks yang 

tidak tepat, yaitu penggunaan konfiks 

/ke-an/, penggunaan sufiks /–an/ dan 

sufiks /–kan/, dan penggunaan prefiks 

/ber-/, /me-/, dan /ter-/.  

2) Kesalahan berbahasa tataran sintaksis 

yang ditemukan adalah kesalahan 
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bidang frase dan kesalahan bidang 

kalimat. Kesalahan bidang frase 

meliputi: (a) adanya pengaruh bahasa 

Indonesia lisan, (b) penggunan 

preposisi yang tidak tepat, (c) 

kesalahan susunan kata yang tidak 

tepat, (d) penggunaan kata yang 

berulang-ulang, dan (e) penjamakan 

yang ganda. Adapun kesalahan bidang 

kalimat meliputi: (a) kalimat tidak 

berpredikat, (b) penggandaan subjek, 

(c) penghilangan konjungsi, dan (e) 

penggunaan konjungsi yang 

berlebihan. 

3) Kesalahan berbahasa penerapan 

kaidah ejaan yang ditemukan 

meliputi: kesalahan pemakaian huruf 

kapital, kesalahan penulisan kata 

berimbuhan, kesalahan penulisan kata 

ulang, kesalahan penulisan kata 

depan, kesalahan penulisan partikel /–

pun/, kesalahan pemakaian tanda baca 

titik (.), kesalahan tanda baca koma 

(,), dan kesalahan tanda baca hubung 

(-)
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