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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan siswa dalam membuat 

karangan deskripsi. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk-

bentuk kesalahan berbahasa Indonesia di dalam karangan deskripsi siswa kelas VII SMP 

Negeri 4 Mataram? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan 

berbahasa Indonesia di dalam karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 4 Mataram. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dan sumber data 

yaitu 21 karangan deskripsi siswa kelas VII-5 SMP Negeri 4 Mataram. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode observasi, simak, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan metode padan intralingual. Dalam metode penyajian data 

digunakan metode formal dan informal. Hasil analisis ditemukan bahwa di dalam karangan 

deskripsi siswa terdapat kesalahan ejaan yang meliputi kesalahan penulisan huruf kapital dan 

huruf miring, kesalahan penulisan kata yang meliputi kata depan di dan kesalahan penulisan 

kata ganti –ku, kesalahan penggunaan tanda baca titik (.), tanda baca koma (,), tanda baca 

titik dua (:), tanda baca hubung (-), dan tanda baca petik (“...”). Kesalahan dalam bentuk 

pilihan kata atau diksi. Hal ini dapat dijadikan sebagai masukan, acuan, dan media 

pembelajaran. 

 

Kata kunci: Karangan deskripsi, ejaan, dan pilihan kata atau diksi. 
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ABSTRACT 

 

This research is motivated by a lack of students' ability to make a description essay. 

The problem examined in this study is how are the forms of errors in Indonesian language in 

the description essays of class VII students of Mataram State Middle School 4? This study 

aims to describe the forms of Indonesian language errors in the description essays of class 

VII students of Mataram State Middle School 4. This type of research is descriptive 

qualitative research. Data and sources of data are 21 essays of description of students of class 

VII-5 of SMP Negeri 4 Mataram. Data collection is done using the observation method, refer 

to, and documentation. The collected data is analyzed using the intralingual equivalent 

method. In the method of presenting data used formal and informal methods. The results of 

the analysis found that in the student description essay there were spelling mistakes which 

included capital letter writing and italics, word writing errors that included prepositions in my 

pronouns and error writing errors, errors in using punctuation (.), Comma punctuation (,), 

colon punctuation (:), punctuation marks (-), and quotation marks ("..."). Errors in the form of 

choice of words or diction. This can be used as input, reference, and learning media. 

 

Keywords: Essays of description, spelling, and choice of words or diction. 

 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bahasa merupakan unsur yang 

sangat penting dalam berkomunikasi, yaitu 

sebagai alat komunikasi yang paling 

utama. Seiring dengan perkembangan 

zaman, pemakaian bahasa Indonesia yang 

baik dan benar dalam kehidupan sehari-

hari mulai bergeser oleh pemakaian bahasa 

anak remaja yang dikenal dengan bahasa 

gaul, bahasa daerah, maupun bahasa 

Inggris. Berkaitan dengan hal itu, perlu 

adanya tindakan semua pihak yang peduli 

terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan 

bahasa yang baik dan benar dapat 

mempermudah penyampaian informasi. 

Dengan demikian, orang terbiasa 

berkomunikasi secara lebih efektif. 

Dalam menulis siswa harus 

menguasai kaidah-kaidah penulisan yang 

baik dan benar sesuai dengan ketentuan 

dalam bahasa Indonesia. Kaidah bahasa 

tersebut meliputi beberapa aspek yakni tata 

bunyi, tata bahasa (kata dan kalimat), kosa 

kata, ejaan dan makna. Dengan menguasai 



2 
 

kelima aspek tersebut siswa dapat menulis 

dengan baik dan benar. 

Namun, dalam perkembangannya 

sampai kini, pengaruh bahasa daerah 

maupun bahasa gaul di kalangan pelajar 

sangatlah mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam membuat suatu karangan, 

terutama karangan deskripsi. Dalam 

membuat suatu karangan deskripsi siswa 

masih banyak melakukan kesalahan, salah 

satunya kesalahan dalam bidang ejaan 

yang seharusnya sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). Masih 

banyak kesalahan berbahasa yang 

dilakukan siswa dalam menulis. Jenis 

kesalahan yang sering dilakukan adalah 

kesalahan, menggunakan ejaan, pilihan 

kata atau diksi dan struktur kalimat. Salah 

satu contoh kesalahan dalam karangan 

deskripsi siswa sebagai berikut.  

“Sekolahku mempunyai lingkungan 

yang amat bersih dengan halaman 

parkir yang cukup memadai, lapangan 

upacara yang nggak terlalu luas, taman 

bunga yang amat rapi yang dihiasi 

dengan bunga-bunga yang indah 

menambah keasrian lingkungan 

sekolahku. sekolahku mempunyai 

banyak ruangan  dan ada gedung yang 

berlantai dua. tapi, yang menjadi 

kekurangan di sekolahku adalah 

kekurangan ruang laboratorium. lokasi 

sekolahku di kampung monjok tepat 

berada di pinggir jalan. semua lantai 

kelasku menggunakan keramik, mesjid 

dan kantin tidak lupa menambah 

lengkap keindahan sekolahku”.  

 

Pada contoh karangan di atas, 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

adalah kurang memperhatikan penggunaan 

ejaan dan pilihan kata atau diksi. Pertama, 

kesalahannya terdapat pada kata “amat” 

dan “nggak”, pada penulisan tersebut di 

anggap salah, seharunya kata “amat” 

diganti dengan kata “sangat” dan kata 

“nggak” diganti dengan kata “tidak”. 

Karena kata “amat” dan kata “tidak”, tidak 

sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). Kedua, kesalahan penulisan setiap 

awal kalimat, dalam contoh kutipan 

karangan diatas tidak menggunakan huruf 

kapital pada awal kalimat, kesalahannya 

terdapat pada kata “sekolahku”, “tapi”, 

“lokasi” dan “semua”. Seharusnya 

“Sekolahku”, “Tapi”, “Lokasi” dan 

“Semua”. Ketiga, Kesalahan terdapat pada 

kata “monjok”, pada penulisan tersebut 

dianggap salah seharusnya “Monjok”, 

karena pada awal kata harus menggunakan 

huruf kapital karena kata tersebut 

menujukan nama tempat.  

Berikut perbaikan karangan deskripsi 

siswa tersebut. 

“Sekolahku mempunyai lingkungan 

yang sangat bersih dengan halaman 

parkir yang cukup memadai, lapangan 

upacara yang tidak terlalu luas, taman 

bunga yang sangat rapi yang dihiasi 

dengan bunga-bunga yang indah 

menambah keasrian lingkungan 

sekolahku. Sekolahku mempunyai 

banyak ruangan  dan ada gedung yang 

berlantai dua. Tapi, yang menjadi 

kekurangan di sekolahku adalah 
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kekurangan ruang laboratorium. Lokasi 

sekolahku di kampung Monjok tepat 

berada di pinggir jalan. Semua lantai 

kelasku menggunakan keramik, mesjid 

dan kantin tidak lupa menambah 

lengkap keindahan sekolahku”.  

  

Berdasarkan contoh karangan 

tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan 

berbahasa siswa dalam menulis masih 

kurang, terutama dalam ejaan, diksi taua 

pilihan kata dan struktur kalimat. 

Kurangnya kemampuan dalam menulis 

disebabkan oleh pemahaman siswa yang 

masih kurang terhadap kemampuan 

menguasai kaidah baku, EYD, pilihan kata 

atau diksi dan struktur kalimat. Hal inilah 

yang menyebabkan kesalahan berbahasa 

siswa dalam menulis.  

Fenomena tersebut peneliti temui 

ketika melaksanakan PPL di SMP N 4 

Mataram. Sehingga peneliti merasa 

terdorong melakukan penelitian di SMP N 

4 Mataram. Berdasarkan beberapa alasan 

di atas dan hasil pengamatan peneliti, 

maka peneliti mengangkat judul “Analisis 

Kesalahan EYD dan Diksi dalam 

Karangan Deskripsi Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 4 Mataram”. Orientasi analisis ini 

adalah identifikasi kesalahan-kesalahan 

berbahasa dari segi ejaan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di depan, 

maka dirumuskan masalah penelitian ini 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut. 

a) Bagaimanakah kesalahan EYD pada 

karangan deskripsi siswa kelas VII-5 

SMP N 4 Mataram? 

b) Bagaimanakah kesalahan diksi pada 

karangan deskripsi siswa kelas VII-5 

SMP N 4 Mataram? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan 

rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

c) Mendeskripsikan kesalahan EYD pada 

karangan deskripsi siswa kelas VII-5 

SMP N 4 Mataram? 

d) Mendeskripsikan kesalahan diksi pada 

karangan deskripsi siswa kelas VII-5 

SMP N 4 Mataram? 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian analisis kesalahan 

berbahasa memang telah banyak dilakukan 

sebelumnya terutama yang berbentuk 

tulisan atau karya yang sudah dibukukan. 

Namun, penelitian ini menganalisis 

kesalahan berbahasa dalam bidang ejaan 

dan diksi atau pilihan kata.  

Penelitian yang dilakukan oleh 

Andriani (2006) dengan judul “Analisis 
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Kesalahan Berbahasa Indonesia Pada 

Koran Lombok Post Edisi Maret Dan 

Manfaatnya Sebagai Media Pengajaran 

dalam Matakuliah Analisis Kesalahan 

Berbahasa”. Di dalam penelitiannya 

dibicarakan kesalahan berbahasa yang 

hanya mengacu pada struktur kalimat, 

ejaan, penanggalan afiks, dan tanda baca. 

Andriani juga menjelaskan bahwa 

kesalahan berbahasa ini terjadi karena 

pengaruh bahasa jurnalis yang singkat, 

padat, menarik, dan para wartawan juga 

tidak konsisten menerapkan kaidah-kaidah 

kebahasaan yang berlaku. 

Adapun persamaan dan perbedaan 

penelitian terdahulu dan penelitian ini. 

Persamaannya sama menganalisis 

kesalahan berbahasa. Sedangkan, 

perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah pada penelitian 

Andriani hanya meneliti tentang 

pembentukan kata, ejaan, dan tanda baca. 

Objek kajiannya berupa Koran Lombok 

Post. Sedangkan, penelitian ini meneliti 

tantang kesalahan berbahasa bidang ejaan 

dan pilihan kata atau diksi. Objek 

kajiannya berupa karangan deskripsi 

siswa. 

2.2 Landasan Teori 

Adapun teori-teori yang dijabarkan di 

dalam tinjauan pustaka yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan ini 

dibahas satu persatu sebagai berikut.  

2.2.1 Analisis Kesalahan Berbahasa 

2.2.1.1 Pengertian Kesalahan Berbahasa 

Sebagai bahasa pergaulan, bahasa 

Indonesia tidak mengalami permasalahan 

yang berarti. Namun, sebagai bahasa baku 

dan bahasa ilmu pengetahuan masih 

banyak kekurangan. Pembahasan tentang 

kesalahan berbahasa Indonesia merupakan 

masalah yang tidak sederhana. Oleh karena 

itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu 

tentang pengertian kesalahan berbahasa. 

Menurut Tarigan (1997 dalam Saiful 

Bahri, 2012:10), ada dua istilah yang 

saling bersinonim, kesalahan dan 

kekeliruan dalam pengajaran bahasa 

kedua. Kesalahan berbahasa adalah 

penggunaan bahasa yang menyimpang dari 

kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa 

itu. Sementara itu kekeliruan adalah 

penggunaan bahasa yang menyimpang dari 

kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa 

itu namun tidak dipandang sebagai suatu 

pelanggaran berbahasa. Jadi, analisis 

kesalahan berbahasa difokuskan pada 

kesalahan berbahasa berdasarkan 

penyimpangan kaidah bahasa yang berlaku 

dalam bahasa itu.  
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2.2.1.2 Pengertian Analisisis Kesalahan 

Berbahasa 

Analisis kesalahan merupakan 

sebuah proses yang didasarkan kepada 

analisis kesalahan orang yang sedang 

belajar dengan objek (bahasa) yang sudah 

ditargetkan. Seseorang yang ingin 

menguasai suatu bahasa tentulah dia harus 

mempelajarinya. Cara mempelajarinya 

dengan berlatih berulang-ulang dengan 

pembentulan di berbagai hal merupakan 

suatu peristiwa yang wajar ketika 

mempelajari suatu bahasa 

Ellis (dalam Setyawati,2010:15) 

menyatakan bahwa terdapat lima langkah 

kerja analisis bahasa. Kelima langkah 

tersebut, yaitu (1) mengumpulkan sampel 

kesalahan, (2) mengidentifikasikan 

kesalahan, (3) menjelaskan kesalahan, (4) 

mengklasifikasikan kesalahan, dan (5) 

mengevaluasi kesalahan. 

 

2.2.2 Ejaan 

Ejaan adalah kaidah-kaidah cara 

menggambarkan bunyi-bunyi (kata, 

kalimat, dan sebagainya) dalam bentuk 

tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan 

tanda baca (KBBI dalam Setyawati, 

2013:139). Menurut Finoza (2010:19) 

mengungkapkan bahwa ejaan adalah 

seperangkat aturan tentang cara menulis 

bahasa dengan menggunakan huruf, kata, 

dan tanda baca sebagai sarananya. 

Sementara Tarigan (2009:2) 

mengemukakan bahwa ejaan adalah cara 

atau aturan menulis kata-kata dengan huruf 

menurut disiplin ilmu bahasa.  

Berdasarkan pengertian tentang 

ejaan di atas dapat disimpulkan bahwa 

ejaan adalah cara atau aturan menulis kata-

kata dengan huruf disertai tanda baca 

untuk menggambarkan bunyi ejaan suatu 

bahasa. 

Dalam Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan 

yang diterbitkan Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa (2012: 6-14) 

menggolongkan ejaan bahasa Indonesia 

dalam beberapa macam antara lain sebagai 

berikut. 

A. Penulisan Huruf 

a) Huruf Besar atau Huruf Kapital 

b) Huruf Miring 

B. Penulisan Kata 

a. Kata Dasar 

b. Kata Turunan atau kata Jadian 

c. Kata Ulang 

d. Gabungan Kata 

e. Kata Ganti 

f. Kata Depan 

g. Kata Sandang 

h. Partikel 

i. Angka dan Lambang Bilangan 

C. Penggunaan Tanda Baca 

a. Tanda Titik (.) 
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b. Tanda Koma (,) 

c. Tanda Titik Koma (;) 

d. Tanda Titik Dua (:) 

e. Tanda Hubung (-).  

f. Tanda Pisah ( _ )  

g. Tanda Elipsis (…) 

h. Tanda Tanya (?) 

i. Tanda Seru (!) 

j. Tanda Kurung Siku ([…]) 

k. Tanda Petik Tunggal („…‟) 

l. Tanda Garis Miring (/) 

m. Tanda Penyikat atau Apostrof (‟) 

2.2.3 Pilihan Kata atau Diksi  

Diksi ialah pilihan kata. 

Maksudnya, memilih kata yang tepat 

untuk menyatakan sesuatu, kata yang tepat 

akan membantu seseorang 

mengungkapkan dengan tepat apa yang 

ingin disampaikannya, baik lisan maupun 

tulisan. 

2.2.4 Karangan 

A. Pengertian Karangan 

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), karangan berfungsi 

sebagai kata benda (nomina) yang artinya 

adalah hasil tulisan, buah pena. Selain 

definisi karangan menurut KBBI, Finoza 

(2010:234) menjelaskan karangan adalah 

hasil penjabaran  suatu gagasan secara 

resmi dan teratur tentang sutu topik atau 

kelompok bahasan.  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat 

disimpulkan bahwa karangan merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa, yaitu 

keterampilan menulis. Karangan juga 

dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan 

menghasilkan tulisan atau karya tulis yang 

merupakan susunan dari gagasan atau ide-

ide.  

Pada dasarnya karangan 

melukiskan suatu peristiwa yang dikemas 

sedemikian rupa supaya pembaca 

menemukan dan merasakan kemenarikan 

yang diciptakan oleh pengarang. Ada 

karangan yang memberikan keterangan 

terhadap suatu hal atau mengembangkan 

suatu gagasan sehingga menjadi karya 

yang nyata. 

2.2.5 Karangan Deskripsi 

a) Pengertian Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi merupakan 

salah satu jenis karangan yang 

memberikan efek kepada pembaca. 

Karangan deskripsi adalah karangan yang 

menggambarkan suatu objek atau peristiwa 

dengan sangat jelas sehingga pembaca 

seolah-olah dapat merasakan, melihat, atau 

mengalami sendiri hal yang dibahas dalam 

karangan. Jenis karangan ini berkaitan 

dengan panca indera manusia. Karangan 

ini dikembangkan dengan satu gagasan 

utama yang diikuti kalimat-kalimat 

penjelas setelahnya 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

oleh peneliti ialah penelitian kualitatif 
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dengan teknik analisis deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif karena data yang terdapat di 

dalam penelitian ini bukan berwujud 

angka-angka, melainkan data.  

Data yang akan didapatkan 

bertujuan untuk mengetahui kesalahan-

kesalahan berbahasa pada karangan 

deskrpsi siswa kelas VII SMP N 4 

Mataram . Dengan demikian, laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data 

yang memberi gambaran  penyajian 

laporan tersebut (Moleong, 2009: 11). 

Dalam hal ini penulis menggunakan 

metode pendekatan deskriptif kualitatif 

dengan cara  menganalisis kesalahan 

berbahasa pada karangan deskripsi siswa.  

3.2  Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data  

Jenis data yang dikumpulkan di 

dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk 

kalimat atau kata (Sugiyono dalam 

Dwiloka, 2005: 80-81). Data dalam 

penelitian ini adalah data tertulis yaitu 

karangan deskripsi yang ditulis oleh siswa 

kelas VII-5 yang terkait dengan kesalahan 

ejaan dan pilihan kata atau diksi. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data terkait dengan dari 

siapa, apa, dan dari mana informasi 

mengenai fokus penelitian diperoleh. 

Dengan kata lain, sumber data berkaitan 

dengan lokasi dan satuan penelitian atau 

observasi unit (Muhammad, 2011:154). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII-5 yang berjumlah 31 orang 

dan yang di ambil untuk menjadi bahan 

analisis hanya 21 karangan deskripsi siswa 

kelas VII-5  SMPN 4 Mataram. Hal ini 

disebabkan oleh karena beberapa karangan 

kondisinya rusak, tulisan yang kurang 

jelas, dan amburadul atau berantakan. 

3.3  Metode dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini digunakan metode observasi 

dan metode simak serta didukung dengan 

teknik turunannya yakni tehnik catat. 

Metode-metode ini akan di dipaparkan 

secara berturut-turut dibawah ini: 

3.3.1 Metode Observasi 

Metode observasi atau yang 

disebut pula dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh 

alat indra (Arikunto, 2013: 199). 

Berdasarkan bentuk penelitian yang 

dilakukan, metode observasi atau 

pengamatan yang dimaksud mengarah 

pada kegiatan mengamati karangan 

deskripsi yang ditulis oleh siswa kelas VII-

5 SMP Negeri 4 Mataram. Dengan 

mengamati karangan deskripsi dapat 

mendukung dalam menemukan kesalahan-

kesalahan berbahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 
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3.3.2 Metode Simak 

Dengan demikian peneliti akan 

menggunakan metode simak untuk 

menyimak karangan siswa. Menurut 

Mahsun (2007:92) metode penyediaan data 

ini diberi nama metode simak karena cara 

yang digunakan untuk memperoleh data 

dilakukan dengan menyimak penggunaan 

bahasa. Metode ini memiliki teknik dasar 

dan teknik lanjutan sebagai berikut. 

a. Teknik dasar disebut sebagai teknik 

dasar dalam metode simak karena 

pada hakikatnya penyimakan 

diwujudkan dengan penyadapan. 

Dalam arti, peneliti dalam upaya 

mendapatkan data dilakukan dengan 

menyadap penggunaan bahasa 

seseorang atau beberapa orang yang 

menjadi informan. 

b. Teknik simak libat catat (metode 

pegamatan berpartisipasi atau 

observasi menunggal) maksudnya 

peneliti menyatu atau menunggal 

dengan partisipan yang hendak 

disimak perilaku tuturnya. Langkah-

langkah yang dapat ditempuh dalam 

penerapan teknik simak libat cakap ini 

disertai dengan penerapan teknik 

catat. Suatu hal yang sangat 

ditekankan disini adalah bahwa 

sekembalinya dari penyediaan data, 

peneliti harus segera mempelajari 

catatan-catatannya, melengkapinya 

dengan catatan-catatan tentang hal-hal 

yang belum dicatat di lapangan 

(Mahsun, 2007: 246). 

3.3.3 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata 

dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data dengan cara 

mengumpulkan karangan yang ditulis oleh 

siswa kelas VII-5 SMP Negeri 4 Mataram 

sebagai bahan untuk dianalisis.  

 

3.4  Metode dan Teknik Analisis 

Data 

Dalam proses analisis data, 

digunakan metode padan intralingual (PI). 

Yang dimaksud dengan metode padan 

intralingual adalah metode yang digunakan 

untuk menganalisis data kebahasaan 

dengan cara menghubungbandingkan 

unsur-unsur yang bersifat lingual, baik 

yang terdapat di dalam satu bahasa 

maupun di dalam beberapa bahasa yang 

berbeda.  

Metode analisis data yang 

digunakan di dalam penelitian ini hanya 

menggunakan metode padan intralingual 

karena peneliti tidak akan menghubungkan 

masalah bahasa dengan hal yang berada di 

luar bahasa atau ekstralingual. Analisis 

datanya menggunakan teknik hubung-

banding membedakan (HBB) dan hubung-

banding menyamakan (HBS). Teknik HBB 

digunakan untuk membedakan data 



9 
 

(bahasa-bahasa) yang berbeda atau tidak 

sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam 

Bahasa Indonesia, sedangkan teknik HBS 

digunakan untuk menyamakan data 

(bahasa-bahasa) yang sama atau sesuai 

dengan kaidah-kaidah dalam Bahasa 

Indonesia.  

3.5 Metode dan Teknik Penyajian 

Hasil Analisis Data 

Setalah data dianalisis, lalu data 

tersebut harus disajikan. Data disajikan 

dengan tujuan memberi deskripsi 

mengenai data yang telah dikumpulkan. 

Hal tersebut memudahkan pengambilan 

keputusan.   

Proses penyajian datanya secara 

informal dan fomal. Penyajian secara 

informal, yaitu penguraian melalui 

deskripsi kata-kata (deskriptif),  sedangkan 

penyajian secara formal diuraikan berupa 

kata-kata, kalimat, dan frase (dalam 

Muhammad, 1985:184). Penelitin ini 

menggunakan metode informal, yaitu 

pemaparan atau penyajian hasil analisis 

dituangkan dalam bentuk kata-kata. Kata-

kata yang dimaksud dipakai untuk 

mendeskripsikan dan menjabarkan analisis 

kesalahan berbahasa di dalam karangan 

deskripsi siswa kelas VII SMP 4 Mataram.  

 

PEMBAHASAN 

Bab IV ini akan membicarakan 

analisis data yang sudah dilakukan. 

Tahapan ini dilakukan dalam rangka 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat di dalam rumusan masalah yang 

sudah dipaparkan sebelumnya.   

Di dalam penelitian ini akan 

dianalisis 21 karangan. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa karangan kondisinya rusak 

dan tulisan yang kurang jelas atau idak 

bisa dibaca. Hasil analisis kesalahan 

berbahasa yang terdapat di dalam karangan 

siswa dibicarakan secara rinci di bawah 

ini. 

Adapun bentuk-bentuk kesalahan 

yang ditemukan, yakni kesalahan 

pemakaian ejaan dan pilihan kata atau 

diksi. Di bawah ini akan diuraikan secara 

rinci mengenai kesalahan-kesalahan 

tersebut. 

4.1 Analisis Kesalahan Ejaan dan Diksi 

di dalam Karangan Deskripsi Siswa 

Kelas VII-5 SMP Negeri 4 Mataram 

4.1.1 Analisis Kesalahan Ejaan dan 

Diksi Karangan 1 

1. Kesalahan Penulisan Huruf 

Kesalahan penulisan huruf, 

khususnya penulisan huruf kapital 

memiliki beberapa kaidah dalam 

penulisannya. Karangan (1) mengandung 

beberapa kesalahan dalam pemakaian 

huruf kapital. Kesalahan di dalam 

penulisan judul. Penulisan judul karangan 

harus penggunakan huruf kapiatal 

semuanya. Jadi, penulisan yang benar 
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adalah “SEKOLAHKU”. Kesalahan 

selanjutnya, ditemukan di awal paragraf, 

yaitu pada kata “SmP”. Seharusnya data 

yang ditulis adalah “SMP”. Hal tersebut 

disebabkan oleh kata tersebut menunjukan 

singkatan nama lembaga pedidikan. 

Kesalahan selanjutnya ditemukan pada 

kata “kabupaten lombok barat”. Kata-kata 

tersebut harus diawali dengan huruf kapital 

karena menunjukan nama kota atau unsur 

nama dalam geografi, sehingga menjadi 

“kabupaten Lombok Barat”. Kesalahan 

selanjutnya, terdapat pada kata “jl Ra 

kartini”. “Ra” pada “Ra Kartini” 

seharusnya ditulis “R.A” karena kata 

tersebut merupakan unsur singkatan nama 

gelar atau pangkat seseorang. Selanjutnya, 

kata “kartini” seharusnya diawali dengan 

huruf kapital menjadi “Kartini” karena 

menunjukan nama seseorang. Kesalahan 

selanjutnya, ditemukan pada kata “Bunga” 

yang berada di tengah kalimat. Apabila 

kata “Bunga” berada di tengah kalimat, 

maka penulisannya menggunakan huruf 

kecil, menjadi “bunga”. Kesalahan 

selanjutnya, terdapat pada konjungsi “di” 

yang berada di awal paragraf dan pada 

kata “jumat”. Konjungsi di yang berada di 

awal paragraf seharusnya ditulis 

menggunakan huruf kapital menjadi “Di” 

dan kata “jumat” seharusnya fonem 

awalnya menggunakan huruf kapital. Hal 

tersebut disebabkan  oleh kata “jumat” 

menunjukkan nama hari. Selanjutnya, 

terdapat kata “islam” dan kata “hindu” 

yang fonem awalnya menggunakan huruf 

kecil. Seharusnya kata-kata tersebut, 

fonem awalnya menggunakan huruf 

kapital. Hal tersebut disebabkan oleh kata-

kata tersebut menunjukkan nama agama, 

sehingga penulisan yang baku adalah 

“Islam” dan “Hindu”. 

2. Kesalahan Penulisan Kata 

a) Kesalahan penulisan kata depan di 

Kesalahan penulisan kata depan di 

pada kata “dilapangan” yang ditulis 

serangkai dianggap salah. Oleh karena kata 

tersebut menyatakan arah atau tempat, 

maka harus ditulis terpisah. Ciri pertama 

kata depan adalah selalu diikuti kata 

keterangan tempat. Jadi, penulisan yang 

benar adalah “di lapangan”. 

b) Kesalahan penulisan kata ganti /-

ku/ 

Kesalahan penggunaan kata ganti /-ku/ 

di dalam karangan (1) ditemukan pada 

judul teks karangan. Kata “Sekolah Ku” 

seharusnya ditulis serangkai. Jadi, 

penulisan yang benar yaitu 

“SEKOLAHKU”. 

3. Kesalahan Penulisan Tanda Baca 

Kesalahan dalam menggunakan 

tanda titik (.) terdapat pada karangan (1), 

yakni pada kata “No” karena kata tersebut 

merupakan singkatan dari kata “nomor” 

yang seharusnya diikuti dengan tanda titik 

(.), menjadi “No.”. Kesalahan selanjutnya, 
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pada kata “Jl” dan “Ra” yang seharusnya 

menjadi “Jl.” dan “R.A” 

Kesalahan tanda titik (.) yang 

ditemukan pada karangan (1) sangat 

banyak ditemukan, yakni kurangnya tanda 

titik (.) yang menjadi pemisah anatara 

kalimat yang satu dengan kalimat yang 

lainnya.  

4. Analisis Kesalahan Pilihan Kata 

(Diksi)  

Karangan (1) mengandung pilihan kata 

atau diksi yang masih kurang tepat. 

Kesalahannya terdapat pada bagian isi 

karangan, yakni kata “skali”, “kls”, dan 

“kalok”. Penggunaan kata-kata tersebut 

jelas salah karena penulisannya 

menyimpang dari KBBI. Penulisan kata 

yang tepat digunakan adalah kata “sekali”, 

“kelas”, dan “kalau”. 

Berdasarkan kesalahan yang 

ditemukan di dalam karangan (1) di atas, 

maka perbaikkannya sebagai berikut.  

 

SEKOLAHKU 

SMP 4 Mataram terletak di 

kabupaten Lombok Barat, Jl R.A. 

Kartini No. 30. Sekolah itu sangat bagus 

sekali aku sangat senang sekolah di sana, 

di lapangan itu ada aneka bunga dan 

pepohonan belakang kelas terdapat 

lapangan kecil tempat belajar di tenda tapi 

di sana sangat panas. 

Di belakang juga ada kantin 

sebanyak dua di dekat kantin mempunyai 

dua kamar mandi laki-laki dan wanita, 

setiap hari Jumat yang Islam ke musholah, 

kalau Hindu ke pura dalam depan SDN 

15. 

(Adam Syahdatullah, VII-5) 

 

 

4.1.2 Analisis Kesalahan Ejaan dan 

Diksi Karangan 2 

1. Kesalahan Penulisan Huruf 

Kesalahan penggunaan huruf 

kapital ditemukan mulai dari judul sampai 

isi karangan. Kesalahan ini serupa dengan 

kesalahan yang ditemukan di dalam 

karangan sebelumnya. Penulisan judul teks 

karangan (2) masih salah. Dalam penulisan 

judul seharusnya semuanya menggunakan 

huruf kapital. Penulisan yang benar adalah 

“KEINDAHAN PANTAI KUTA”. 

Kesalahan selanjutnya terdapat pada kata 

“Pantai” yang seharusnya menggunakan 

huruf kecil. Jadi, penulisan yang benar, 

yaitu “pantai”.  

Kesalahan selanjutnya ditemukan 

pada kata “pulau lombok”. Kata-kata 

tersebut harus diawali dengan huruf kapital 

karena menunjukkan nama pulau. Jadi, 

seharusnya ditulis “Pulau Lombok”. 

Selanjutnya kata “manca Negara”. Huruf 

kapital yang terdapat di awal kata 

“Negara”. Oleh karena tulisannya 

dirangkai, maka tulisan “negara” 

menggunakan huruf kecil. Selain itu, 

makna “manca” pada kata “mancanegara” 

bukan menunjukkan nama negara, 

sehingga penulisannya harus dirangkai 

dengan kata sebelumnya. Dalam hal ini, 

kata sebelumnya, yaitu kata “manca” yang 

memiliki arti dari berbagai negara-negara 
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lainnya, menjadi “mancanegara”. Tidak 

hanya itu, kesalahan penggunaan huruf 

kapital terjadi pada unsur-unsur nama diri 

geografi, seperti pada kata “kuta” dan 

“pantai kuta” yang ditulis menggunakan 

huruf kecil. Seharusnya huruf pertama kata 

yang menunjukkan nama diri geografi 

tersebut ditulis dengan huruf kapital, 

sehingga menjadi “Kuta” dan “Pantai 

Kuta”, kecuali ia berada di awal kalimat, 

maka fonem awal geografi juga 

menggunakan huruf kapital. 

2. Kesalahan Penggunaan Tanda Baca 

Kesalahan Penggunaan yang 

ditemui di dalam karangan siswa, yaitu 

kesalahan penggunaan tanda baca titik (.). 

Di dalam karangan (2) terdapat banyak 

kekurangan dalam hal penggunaan tanda 

baca titik (.). Ada dua jenis kesalahan yang 

ditemukan di dalam karangan (2). Pertama, 

kurangnya tanda baca titik (.) yang 

memisahakan antara kalimat satu dengan 

kalimat lainnya. Kedua, tanda baca titik (.) 

terdapat pada setiap akhir paragraf yang 

tidak diikuti oleh tanda baca atau tanda 

baca titik (.) yang seharusnya setiap akhir 

paragraf diakhiri oleh tanda baca titik (.). 

3. Analisis Kesalahan Pilihan Kata 

(Diksi) 

Memilih kata atau diksi yang kurang 

tepat di dalam karangan (2), yakni kata 

“faforit”. Penulisan kata harus lebih 

cermat. Hal tersebut disebabkan oleh 

kesalahan menulis kata bisa saja 

mengubah makna kata tersebut. Kata 

“faforit” jelas salah penulisannya. 

Seharusnya kata yang tepat digunakan 

adalah “favorit”. 

Berdasarkan kesalahan yang 

ditemukan di dalam karangan (2) di atas, 

maka dapat diperbaiki kesalahan-

kesalahan tersebut sebagai berikut. 

 

KEINDAHAN PANTAI KUTA 

Wisata alam pantai Kuta adalah 

wisata pantai yang terletak di selatan 

Pulau Lombok. Pantai yang menjadi 

favorit para wisata baik dalam negeri 

maupun mancanegara. 

Wisata pantai Kuta ini menyajikan 

keindahan pantai yang luar biasa. Deburan 

ombak besar yang indah, pandangan pasir 

dan pantai yang luas dan bebatuan karang 

yang ada di sebelah Timur pantai 

menjadikan pantai ini menjadi salah satu 

wisata yang sangat indah. 

Pantai Kuta ini akan dimanjakan 

dengan berbagai aneka macam 

kesenangan. Kita bisa menunggang kuda 

di Pantai Kuta yang disewakan untuk 

para pengunjung sehingga kita bisa 

berjalan-jalan sambil naik kuda di pinggir 

Pantai Kuta. 

 

4.1.3 Analisis Kesalahan Ejaan dan 

Diksi Karangan 3 

1. Analisis Kesalahan Penulisan Huruf 

a) Kesalahan penulisan huruf kapital 

Penulisan huruf kapital yang masih 

kurang diperhatikan menyebabkan 

banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh 
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siswa pada saat menulis karangan. Hal ini 

terjadi terus-menerus. Hal tersebut dapat 

dilihat  di dalam karangan (3) yang masih 

banyak ditemukan kesalahan penulisan 

huruf kapital. Ada tiga kesalahan yang 

ditemukan di dalam karangan (3). 

Kesalahan penulisan judul. Judul karangan 

harus ditulis menggunakan huruf kapital 

semuanya, sehingga penulisan judul yang 

benar adalah “RINJANI LOUGH”. 

Kesalahan yang lain yang ditemukan, yaitu 

kedua, kata “tetapi” dan “tempat”. Kata 

tetapi tidak tepat diletakkan di awal 

kalimat. Hal tersebut disebabkan oleh kata 

“tetapi”, digunakan untuk dua kalimat 

yang berlawanan. Di dalam kalimat 

tersebut kata tetapi tidak diperlukan. Jadi, 

kata tersebut harus dihilangkan. Kata 

“tempat” di dalam kalimat tersebut harus 

menggunakan huruf kapital. Hal tersebut 

disebabkan oleh kata “tempat” itu berada 

di awal kalimat. Atau dapat dikatakan kata 

tempat menjadi kata pertama di dalam 

kalimat itu. Jadi, penulisan yang benar 

adalah “Tempat”. Ketiga, kata “lombok 

utara”. Kata-kata tersebut harus diawali 

dengan huruf kapital. Hal tersebut 

disebabkan oleh kata tersebut 

menunjukkan nama lokasi kota atau unsur 

nama dalam geografi. Penulisan yang 

benar adalah “Lombok Utara”. 

Penggunaan huruf kapital di dalam 

kata “Bawah”, “Jarak”, “Masuk”, dan 

“Pohon” dianggap salah karena kata-kata 

tersebut berada di tengah kalimat. 

Penulisan yang benar adalah “bawah”, 

“jarak”, “masuk”, dan “pohon”. 

b) Kesalahan penulisan huruf miring 

Di dalam karangan (3) terdapat kata 

“Rinjani Lough” yang penulisannya 

dianggap salah. Kata tersebut seharusnya 

ditulis dengan huruf miring. Hal tersebut 

disebabkan oleh salah satu kata tersebut 

merupakan kata asing. Apabila kata asing 

atau kata serapan yang diambil dari bahasa 

asing, maka harus ditulis dengan huruf 

miring. Jadi, penulisan yang benar adalah 

“RINJANI LOUGH”. 

2. Analisis Kesalahan Penulisan Kata 

a. Kesalahan penulisan kata depan di 

Di dalam karangan (3) terdapat 

kesalahan penggunaan kata depan di. 

Kesalahan yang dimaksud terdapat di 

dalam kata “diatas”. Kesalahan seperti ini 

sering ditemukan di dalam karangan siswa. 

Penulisan yang benar seharusnya “di 

atas”. 

b. Kesalahan penulisan angka  

Kesalahan penulisan angka di dalam 

karangan (3) terdapat pada paragraf 

pertama. Di dalamnya tertulis angka “3” 

yang seharusnya ditulis dengan huruf. Hal 

tersebut disebabkan oleh angka “3” hanya 

menyatakan satu kata, penulisan yang 

benar adalah “tiga”. 
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3. Analisis Kesalahan Penggunaan 

Tanda Baca 

Kesalahan penggunaan tanda baca 

petik (“…”) yang masih kurang tepat 

terdapat di dalam karangan (3), yakni kata 

“”Pulau Lombok””, dan “”lombok 

utara””. Seharusnya tanda baca petik 

dihilangkan, menjadi “Pulau Lombok”, 

dan “lombok utara”.  

4. Analisis Kesalahan Pilihan Kata 

(Diksi)  

Di dalam karangan (3) terdapat pilihan 

kata atau diksi yang masih kurang tepat, 

terutama di bagian isi karangan. Salah satu 

datanya, yakni kata “menengok”. 

Penggunaan kata tersebut jelas salah 

karena sudah menyimpang dari KBBI. 

Kata yang tepat digunakan adalah 

“melihat” atau “memandang”. 

Berdasarkan data kesalahan yang 

ditemukan di dalam karangan (3) di atas, 

maka perbaikannya sebagai berikut.  

 

RINJANI LOUGH 

Pada suatu hari, saya pergi ke 

tempat wisata yang ada di pulau Lombok. 

Lebih tepatnya berada di Lombok Utara. 

Tempat ini juga terletak di bawah kaki 

gunung Rinjani. Nama tempat itu adalah 

“Rinjani Lough”. Pada saat saya 

berkunjung ke tempat itu, ternyata 

tempatnya bagus, tetapi jarak tempuh dari 

rumah saya cukup jauh dan waktunya pun 

lama sekitar  tiga jam. 

Pada saat saya sudah masuk, maka 

saya terkejut karena tempatnya indah. Saya 

pergi berenang di kolamnya. Saya ke 

ujung kolam itu lalu saya melihat ke 

bawahnya terdapat jurang yang cukup 

curam dan mengerikan. 

Oleh karena saya merasa lapar lalu 

saya memesan kentang goreng dan 

secangkir teh hangat. Tegukan teh hangat 

itu dapat menghangatkan tubuh saya 

karena tempatnya juga cukup dingin dan 

saya melihat monyet yang sedang duduk 

di atas pohon. Setelah itu saya pulang. 

(Ave Destanita Gloria Rihi, VII-5) 

 

4.1.4 Analisis Kesalahan Ejaan dan 

Diksi Karangan 4 

1. Kesalahan Penulisan Huruf 

Kesalahan-kesalahan yang ditemukan 

di dalam karangan (4), yaitu kesalahan 

penulisan huruf kapital. Kesalahan tersebut 

ditemukan pada judul karangan. Judul 

karangan seharusnya menggunakan huruf 

kapital semuanya. Jadi, penulisan yang 

benar adalah “PESONA PANTAI KUTA”. 

Sementara itu, data “pantai kuta” dan 

“batu Bolong” juga penulisannya salah. 

Penulisan yang benar bila data itu berada 

di tengah kalimat adalah “Pantai Kuta”. 

Adapun data “batu Bolong” karena 

merupakan nama tempat, maka data itu 

menggunakan huruf kapital di awal saja. 

Jadi, penulisan yang benar adalah “Batu 

Bolong”. Akan tetapi, bila kata tersebut 

berada di awal kalimat, maka penulisannya 

diawali dengan huruf kapital. Selain itu, 

bila kata yang digunakan menunjukkan 

unsur nama diri geografi, maka fonem 

setiap awal kata tersebut menggunakan 

huruf kapital. Dengan demikian, penulisan 
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yang benar, yaitu “Pantai Kuta”, “bawah 

laut Kuta” dan “Batu Bolong”.  

Kesalahan penggunaan huruf kapital 

pada kata yang berada di tengah kalimat, 

yakni kata “Banyak” seharusnya 

digunakan huruf kecil, karena kata tersebut 

berada di tengah kalimat. Jadi, penulisan 

yang benar adalah “banyak”.  

2. Kesalahan Penggunaan Tanda Baca 

Di dalam karangan (4) paragraf kedua 

terdapat beberapa kalimat. Akan tetapi, 

penggunaan tanda titiknya (.) masih salah. 

Di dalam kalimat tersebut tanda titik 

digunakan untuk memisahkan anak 

kalimat dari induk kalimatnya seperti yang 

terlihat di dalam teks berikut “…terdapat 

juga pemandangan di pura batu Bolong. 

Yang menjulang setinggi 4 meter…”. 

Seharusnya tanda titik yang berada di 

antara kata “Bolong” dan “yang” 

dihilangkan. Dengan demikian, 

perbaikannya sebagai berikut. “…terdapat 

juga pemandangan di pura Batu Bolong 

yang menjulang setinggi 4 meter…” 

Berdasarkan kesalahan yang 

ditemukan di dalam karangan (4) di atas, 

maka perbaikannya sebagai berikut.  

 

PESONA PANTAI KUTA 

Pantai Kuta merupakan salah satu 

wisata andalan. Pantai Kuta sangat indah. 

Pantai Kuta merupakan pantai dengan 

garis pantai terpanjang, Pantai Kuta 

disambut angin pantai yang lembut dan 

udara yang segar. Pantai Kuta dengan 

pesonanya yang benar-benar seperti 

lukisan kanvas. 

Selain pemandangan Pantai Kuta 

di bawah laut, terdapat juga pemandangan 

di pura Batu Bolong yang menjulang 

setinggi 4 meter dan memiliki lubang di 

bawahnya jika berkunjung saat cuaca 

sedang cerah. Pemandangan bawah laut 

Kuta tidak kalah mempesona. Air laut 

yang jernih serta banyak terumbu karang 

terawat dengan ikan-ikan beraneka. 

(Dini Afreca, VII-5) 

 

4.1.5 Analisis Kesalahan Ejaan dan 

Diksi Karangan 5 

1. Kesalahan Penulisan Huruf 

Dalam penggunaan huruf kapital yang 

masih kurang tepat banyak ditemukan di 

dalam karangan (5). Kesalahan penulisan 

ditemukan di dalam penulisan judul. 

Penulisan judul harus semuanya 

menggunakan huruf kapital. Jadi, 

penulisan yang benar adalah 

“LINGKUNGAN RUMAHKU”. Kesalahan 

selanjutnya ditemukan di tengah-tengah 

kalimat. Contoh kesalahan-kesalahan 

tersebut ditemukan pada kata “Rumahku”, 

“Kecil”, “Tapi”, “Membantu”, 

“Lingkungan Rumah”, dan “Rumah”. 

Contoh kata-kata tersebut dikatakan salah, 

karena kata yang berada di tengah kalimat 

menggunakan huruf awal dengan huruf 

kapital.. Huruf awal di setiap kata tersebut 

seharusnya tidak menggunakan huruf 

kapital, melainkan huruf kecil. Jadi, 

penulisan kata yang benar, yaitu 

“rumahku”, “kecil”, “tetapi”, 
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“membantu”, “lingkungan rumah”, dan 

“rumah”. 

Kesalahan berikutnya terdapat pada 

kata “ibuKu”. Kesalahannya terletak pada 

kata “Ku” yang menggunakan huruf 

kapital dan ditulis serangkai dengan kata 

“ibu”. Seharusnya fonem /k/ pada kata 

“ibuKu” ditulis menggunakan huruf kecil. 

Selain itu, penulisan fonem /i/ pada kata 

“Ibu” menggunakan huruf kecil.  

2. Kesalahan Penggunaan Tanda Baca 

Penggunaan tanda baca koma (,) 

sering diabaikan di dalam tulisan. Tanda 

baca koma (,) memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam sebuah tulisan. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya tanda baca koma 

(,) menjadikan kalimat lebih padu. Adapun 

penggunaan tanda baca koma (,) yang 

kurang tepat ditemukan di dalam karangan 

(5) di atas, yaitu setelah kata “Nah”. 

Seharusnya setelah kata tersebut ditaruh 

tanda baca koma (,). Dengan demikian, 

penulisan yang benar sebagai berikut 

“Nah,”. Hal tersebut disebabkan oleh kata 

tersebut termasuk kata atau ungkapan 

penghubung antarkalimat yang terletak di 

awal kalimat. Jadi, setiap kata yang 

termasuk ke dalam kata atau ungkapan 

penghubung harus diikuti oleh tanda baca 

koma (,). 

 

3. Kesalahan Pilihan Kata (Diksi) 

Di dalam karangan (5) alinea kedua 

ditemukan kesalahan. Kesalahan tersebut 

adalah kesalahan pilihan kata. Datanya, 

yaitu “oleh sebab itu”. Pemakaian kata 

“sebab” di sana tidak tepat. Kata “sebab” 

digunakan untuk hal yang menyatakan 

sebab-akibat. Kalimat di atas akan menjadi 

baku bila digunakan penghubung “oleh 

karena itu”. Jadi, kalimat yang baku 

sebagai berikut. “Nah, oleh karena itu,…”. 

Berdasarkan kesalahan yang 

ditemukan di dalam karangan (5) di atas, 

maka perbaikannya disajikan sebagai 

berikut.  

 

LINGKUNGAN RUMAHKU 

Lingkungan rumahku sangat 

kotor, berdebu, dan kecil. Akan tetapi, 

aku selalu membantu ibuku membersikan 

lingkungan dan selalu membuang sampah 

pada tempatnya dan aku selalu membantu 

kakakku menyirami tanaman yang layu, 

agar cepat subur. 

Lingkungan rumahku menjadi 

bersih setiap hari dan hidupku nyaman. 

Kalau hidup kita bersih, maka penyakit 

dan bakteri selalu menghindar. Penyakit 

terhindari karena hidup sehat. Nah, oleh 

karena itu, kita harus menjaga lingkungan 

rumah kita agar tidak ada penyakit yang 

menular. Kita juga harus membersihkan 

selokan karena di selokan cepat diterjang 

nyamuk. Nyamuk dapat menyebabkan kita 

terkena penyakit DBD (Demam berdarah). 

Lingkungan rumah bersih, 

nyaman, harum, dan enak dipandang oleh 

warga kita. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis bab 

sebelumnya, dari 21 karangan yang dapat 

dianalisis terdapat banyak kesalahan. 

Bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang 

ditemukan di dalam karangan siswa kelas 

VII-5 SMP Negeri 4 Mataram adalah 

kesalahan dalam bentuk kaidah ejaan dan 

pilihan kata atau diksi. Berdasarkan bentuk 

kesalahan yang ditemukan tersebut, yang 

paling banyak ditemukan adalah kesalahan 

dalam bentuk kaidah ejaan, yakni 

penulisan huruf kapital. kesalahan tersebut 

ditemukan di dalam setiap karangan yang 

ditulis siswa.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis data dan 

simpulan yang telah dipaparkan di atas, 

maka peneliti mengemukakan tiga saran. 

Ketiga saran tersebut sebagai berikut. 

1) Semua pihak sekolah agar menerapkan 

penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar dalam situasi formal 

atau resmi, khususnya dalam menulis.  

2) Para siswa, khususnya siswa SMP 

disarankan agar sering membaca. 

Dengan membaca siswa akan mampu 

menguasi kosa kata serta mampu 

menggunakan kalimat-kalimat yang 

jelas  dan efektif dalam hal 

menyampaikan gagasannya agar 

mudah dipahami oleh pembaca.  

3) Para guru bahasa Indonesia di sekolah 

harus bisa mengembangkan atau 

menggunakan strategis, metode, dan 

media pembelajaran supaya dapat 

meningkatkan keterampilan menulis 

siswa dengan berpedoman kepada 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 
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