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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa pada 

karangan siswa kelas VII MTsN 2 Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Data yang dianalisis berupa karangan teks narasi karya siswa kelas VII MTsN 2 

Mataram. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dengan 

teknik catat. Metode dan teknik analisis data adalah metode distribusional dengan teknik 

penggantian (substitusi), teknik pelepasan (delisi), dan teknik penyisipan (interupsi). 

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan beberapa kesalahan berbahasa, antara lain (1) 

kesalahan berbahasa pada tataran morfologi adalah kesalahan dalam afiksasi, (2) kesalahan 

berbahasa pada tataran sintaksis berupa kesalahan berbahasa bidang frasa dan kesalahan 

berbahasa bidang kalimat, (3) kesalahan berbahasa dalam bidang semantik, yaitu kesalahan 

dalam pemilihan kata (diksi), dan (4) kesalahan pada tataran ejaan, yaitu (a) kesalahan penulisan 

huruf besar atau huruf kapital, (b) kesalahan penulisan kata, dan (c) kesalahan penulisan tanda 

baca. 

 

Kata Kunci: kesalahan berbahasa dan  karangan teks narasi. 

  



 

A. PENDAHULUAN  

Bahasa Indonesia merupakan bahasa 

komunikasi pada masyarakat Indonesia. Saat 

ini boleh dikatakan bahwa sebagian besar 

masyarakat Indonesia bisa berbahasa 

Indonesia. Namun demikian, tidak semua 

orang bisa menggunakan bahasa dengan 

baik dan benar karena setiap orang 

mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. 

Di samping itu, bahasa Indonesia 

menjadi bahasa kedua dalam kehidupan 

sehari-hari selain bahasa daerah. Bahasa 

Indonesia juga diajarkan sebagai mata 

pelajaran di sekolah. Salah satu materi 

pembelajaran bahasa Indonesia yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah 

keterampilan menulis. Dengan menulis 

seseorang mampu menuangkan ide dan 

melatih pola pikirnya, terutama siswa-siswi 

di sekolah. Berdasarkan tulisan atau 

karangan tersebut kita sebagai pembaca 

sering kali menemukan kesalahan 

berbahasa. Setelah dilakukan pengamatan, 

ternyata masih terdapat kesalahan berbahasa 

pada produk penulisan siswa, khususnya di 

Madrasah Tsanawiah Negeri 2 Mataram. 

Kesalahan yang dimaksud biasanya berupa 

kesalahan tata bahasa dan ejaan.  

Berkaitan dengan paparan di atas, 

dalam karangan narasi siswa MTsN 2 

Mataram masih sering ditemukan kesalahan 

berbahasa tataran morfologi, sintaksis, 

semantik, dan ejaan. Kesalahan penggunaan 

berbahasa Indonesia yang dimaksud 

dicontohkan di bawah ini.  

(1) “yaok, kenapa setiap aku memakai 

kaos kaki aku sangat kencang 

berlari”. 

Kata yang dicetak miring pada contoh 

(1) di atas terdapat kesalahan berbahasa 

dalam susunan kata yang tidak tepat. Jadi, 

penulisan yang benar pada kalimat (1) 

adalah “ yaok, kenapa setiap memakai kaos 

kaki aku berlari sangat kencang”. 

(2) baju itu terbeli oleh rina. 

Pada contoh (2) di atas terjadi 

kesalahan penulisan preposisi di pada 

tataran ejaan. Awalan ter pada kata beli 

menyatakan perbuatan yang tidak di sengaja 

oleh pelakunya. oleh karena itu, kata yang 

bercetak miring tersebut akan diganti 

menjadi kata dibeli. Karena, preposisi di 

pada kata beli bermakna sesuatu yang 

dikenai tindakan. Kata yang bercetak miring 

pada contoh (2) seharusnya ditulis menjad 

dibeli. 

Fenomena kebahasaan yang 

dipaparkan tersebut, saya tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan 

Berbahasa Teks Narasi Kelas VII MTsN 2 

Mataram”. Penelitian dengan judul tersebut 



berdasarkan pertimbangan alasan-alasan 

berikut.  Alasan pertama adalah untuk 

mengurangi kesalahan dalam menulis 

karangan narasi, baik itu dalam tataran 

morfologi, sintaksis, semantik, dan ejaan. 

Alasan kedua adalah untuk menerapkan 

pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan 

benar di sekolah. 

B.  METODE PENELITIAN 

jeneis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini 

dilakukan semata-mata hanya didasarkan 

pada fakta atau fenomena yang ada dan 

secara empiris hidup pada penuturnya, 

sehingga hasilnya adalah perian bahasa yang 

mempunyai sifat pemaparan yang apa 

adanya (Sudaryanto, 1993:62). 

 Data yang dianalisis pada penelitian ini 

berupa karangan teks narasi karya siswa 

kelas VII MTsN 2 Mataram. Karangan teks 

narasi tersebut merupakan penugasan yang 

diberikan oleh guru di sekolah. Sudaryanto 

(1993:63) memberi batasan data sebagai 

bahan penelitian, yaitu bahan jadi (lawan 

dari bahan mentah), yang ada karena 

pemilihan aneka macam tuturan (bahan 

mentah). Analisis dalam penelitian ini 

berupa karangan teks narasi karya tulis 

siswa kelas VII. Sehubungan dengan 

pendapat itu, data yang dianalisis dalam 

penelitian ini berupa teks narasi yang 

diproduksi oleh siswa kelas VII sebagai 

bahan untuk analisis kesalahan berbahasa 

pada tataran morfologi, sintaksis, semantik, 

dan ejaan, sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Sudaryanto di atas. 

Menurut Sutopo (2006:56-57) sumber 

data adalah tempat data diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu baik berupa 

manusia, artefak, ataupun dokumen-

dokumen. Sumber data terkait dengan dari 

siapa, apa, dan mana informasi mengenai 

fokus penelitian diperoleh (Muhammad, 

2011:154). Merujuk pendapat serupa dari 

Muhammad tersebut, data yang berupa 

karya tulis siswa dimaksud bersumber dari 

siswa kelas VII MTsN 2 Mataram. 

Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode simak. Metode tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut.   

    Menurut Mahsun (2013:242) 



metode simak adalah metode yang 

digunakan dalam penyediaan data dengan 

cara melakukan penyimakan penggunaan 

bahasa. Dalam ilmu sosial, metode ini dapat 

disejajarkan dengan metode pengamatan 

atau observasi. Metode ini memiliki teknik 

dasar, yaitu teknik sadap. Dikatakan 

demikian karena dalam praktik penelitian 

sesungguhnya penyimakan itu dilakukan 

dengan menyadap pemakaian bahasa dari 

informan. Sebagai teknik dasar, maka ia 

memiliki teknik lanjutan, yaitu teknik simak 

bebas libat cakap dan teknik simak libat 

cakap, catat, dan rekam.  

 Dalam penyediaan data, peneliti 

memilih teknik catat untuk mendukung 

metode simak karena peneliti berhadapan 

dengan penggunaan bahasa secara tertulis. 

Metode simak dengan tehnik catat ini 

digunakan peneliti untuk mengetahui letak 

kesalahan penggunaan bahasa yang terdapat 

pada karangan teks narasi tugas siswa kelas 

VII MTsN 2 Mataram. 

Metode simak dengan teknik catat ini 

digunakan peneliti dengan cara:  

1. mengumpulkan tugas siswa kelas 

VII berupa karangan teks narasi,  

2. membaca penggunaan bahasa 

dalam karangan teks narasi tugas 

siswa kelas VII yang telah 

dikumpulkan, 

3. mencatat jenis kesalahan berbahasa 

dalam karangan teks  narasi kelas 

VII tersebut, 

4. mengumpulkan data kesalahan 

berbahasa yang terdapat dalam 

karangan teks narasi tugas siswa 

kelas VII. 

Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah metode distribusional. 

Metode distribusional adalah metode 

analisis linguistik yang dikembangkan oleh 

linguistik strukturalisme model Amerika 

(Subroto dalam Yulida, 2008:64). 

Sudaryanto (1993:15) menyebut metode ini 

sebagai metode agih. Selanjutnya, Subroto 

membagi metode ini menjadi teknik urai 

unsur terkecil, teknik urai unsur langsung, 

teknik oposisi pasangan minimal, teknik 

oposisi dua-dua, teknik penggantian 

(substitusi), teknik perluasan, teknik 

pelepasan (delisi), teknik penyisipan 

(interupsi), teknik pembalikan urutan, dan 

teknik parafrasis.  

Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik penggantian 

(substitusi), teknik pelepasan (delisi), dan 

teknik penyisipan (interupsi). Teknik-teknik 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

Teknik penggantian (substitusi) adalah 

teknik untuk mengetahui kadar kesamaan 



kelas atau kategori unsur terganti atau unsur 

ginanti dengan unsur pengganti, khususnya 

bila tataran pengganti sama dengan tataran 

terganti atau tataran ginanti (Sudaryanto, 

1993:48). Dalam penelitian ini, teknik 

penggantian digunakan  untuk mengetahui 

kesalahan berbahasa dalam bentuk tidak 

baku menjadi baku dan tidak tepat menjadi 

tepat. Penerapan teknik penggantian tersebut 

akan dipaparkan sesuai dengan data yang 

akan dianalisis  pada bab IV sebagai berikut. 

(1) laras mengasi warisan kepada ibu 

tirinya. 

Data (1) di atas, mengandung kesalahan 

berbahasa karena pemilihan kata yang 

tidak tepat pada tataran semantik. Data 

tersebut akan dianalisis dengan cara 

mengganti salah satu unsur kalimat, 

yaitu kata mengasi dengan kata 

memberi, sehingga terdapat kalimat 

turunan Laras memberi warisan kepada 

ibu tirinya. 

C. PEMBAHASAN 

1. Kesalahan Berbahasa Tataran 

Morfologi 

Sesuai dengan data yang 

dikumpulkan, ditemukan kesalahan dalam 

bidang morfologi. Dalam bidang ini hanya 

ditemukan kesalahan dalam proses 

pengimbuhan (afiksasi). Kesalahan dalam 

afiksasi meliputi (1) kesalahan dalam 

perefiksasi dan (2) kesalahan dalam bidang 

morfoonemik. Berikut ini paparan tentang 

analisis kesalahan yang dimaksud. 

a.Kesalahan dalam Afiksasi 

Dalam kesalahan ini tidak ditemukan 

kesalahan terkait semua proses afiksasi. 

Kesalahan yang ada hanya terkait dengan 

prefiksasi, yaitu kesalahan dalam 

penggunaan morf {meng-} dan kesalahan 

morfofonemik. Di bawah ini data yang 

terkait dengan kesalahan tersebut. 

(1)  “Angsa Apakah kamu bisa Ajak 

saya terbang”, kata kura-kura; 

(karangan: 7, paragraf: 1, baris: 6 ) 

(2) Anak itu sampai ketujuan yang dia 

tujui; 

(karangan: 40, paragraf: 3, baris: 1 ) 

(3) dimana adek temuin; 

(karangan: 9, paragraf: 1, baris: 16) 

(4) Salah satu cuciannya terjatuh dan di 

ambilin dengan seekor ikan mas; 

(karangan, paragraf: 3, baris: 9) 

(5) Si Laras membawa pulang ikan mas itu, 

dan disembunyiin di dapur; 

(karangan, paragraf: 4, baris: 2) 

(6) Semua siswa siswi dikumpulkan dan 

dibariskan dengan rapi menurut kelas 

masing²˟; 

(karangan:1, paragraf: 1, baris: 3 ) 

(7) Ia pergi ke hutan untuk mencari kayu 

bakar di hutan untuk ibunya masak; 

(karangan: 38, paragraf: 1, baris: 7dan 8) 

(8) Suatu saat ia ingin membelikan sesuatu 

untuk membelikan ibunya masak. 

(karangan 38:, paragraf: 1, baris: 3 dan 4) 

 

Pada data (1) di atas, terjadi 

kesalahan berbahasa tataran morfologi pada 

bidang morf. Data di atas akan dianalisis 

dengan cara menyisipkan morf meng-. 

Penyisispan disebabkan karena kata dasar 

ajak pada kalimat tersebut di awali vokal /a/. 

Kata ajak pada kalimat tersebut juga belum 



termasuk kata kerja sehingga perbaikan dari 

kata tersebut menjadi kata mengajak. 

Selain itu, pada data (2) di atas, 

terdapat vokal /i/ pada kata yang dicetak 

tebal. Dengan demikian, vokal /i/ pada 

kalimat tersebut seharusnya diluluhkan. Di  

karenakan, kata yang dicetak tebal pada dat 

a tersebut termasuk kata yang tidak baku. 

Data di atas akan dianalisis dengan cara 

melesapkan unsur yang salah.  

Selanjutnya, pada data (3-5) di atas, 

kata yang dicetak tebal tersebut tidak sesuai 

dengan kaidah bahasa. Kata temuin, 

diambilin, dan disembunyiin termasuk kata 

yang tidak baku. Hal tersebut disebabkan 

oleh sufiks –in yang melekat di akhir 

kalimat. Kata tersebut akan menjadi baku, 

bila sufiks -in diganti  sufiks –kan. 

Penggunaan sufiks pada data (3-5) tersebut 

akan dianalisis dengan cara mengganti 

sufiks –in menjadi sufiks –kan. Dengan 

demikian, kata yang baku menjadi temukan, 

diambilkan, dan disembunyikan.  

Kemudian, pada data (6) di atas 

terdapat kesalahan pemakaian konfiks di-

kan pada kata yang dicetak tebal tersebut. 

Dalam KBBI kata baris memiliki kata 

turunan, yaitu baris-berbaris, barisan, 

berbaris, membaris, membariskan, dan 

sebaris. Dengan demikian, kata dibariskan 

pada data (6) termasuk kata yang tidak baku, 

sehingga data tersebut akan dianalisis 

dengan cara mengganti konfiks di-kan 

menjadi prefiks ber-. Kata dibariskan dalam 

kalimat di atas yang benar adalah berbaris. 

Selanjutnya, pada data (7) dan (8) di 

atas terdapat penghilangan prefiks me- pada 

kata masak. Data di atas akan dianalisis 

dengan cara menyisipkan prefiks me- pada 

data tersebut. Prefiks me- akan membentuk 

kata baru, jika disisipkan pada kata 

dasarnya. Dengan demikian, kalimat (1-8) 

akan menjadi benar bila ditulis menjadi 

sebagai berikut.  

(1a) “Angsa apakah kamu bisa mengajak 

saya terbang”, kata kura-kura. 

(2a) Anak itu sampai ke tujuan yang dia 

tuju. 

(3a) Dimana adek temukan. 

(4a) Salah satu cuciannya terjatuh dan 

diambilkan dengan seekor ikan mas. 

(5a) Si Laras membawa pulang ikan mas itu, 

dan disembunyikan di dapur. 

(6a) semua siswa siswi dikumpulkan dan 

berbaris dengan rapi menurut kelas masing-

masing. 

(7a) Ia pergi ke hutan untuk mencari kayu 

bakar di hutan untuk ibunya memasak. 

(8a) suatu saat ia ingin membelikan sesuatu 

untuk membelikan ibunya memasak. 
 

2. Kesalahan Berbahasa Tataran 

Sintaksis 

Kesalahan pada bidang sintaksis 

berhubungan erat dengan kesalahan pada 

bidang morfologi karena kalimat 

berunsurkan kata-kata. Kesalahan dalam 

bidang sintaksis dapat dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu kesalahan dalam bidang frasa 

dan kesalahan dalam bidang kalimat. 



Kesalahan dalam bidang klausa tidak 

dibicarakan tersendiri, tetapi sekaligus sudah 

melekat dalam kesalahan di bidang kalimat 

(Setyawati, 2013:67). Berikut ini paparan 

tentang analisis kesalahan yang dimaksud. 

a. Kesalahan dalam Bidang Frasa 

Kesalahan berbahasa dalam bidang 

frasa disebabkan lima hal, yaitu: (a) 

pengaruh bahasa daerah, (b) penggunaan 

preposisi yang tidak tepat, (c) kesalahan 

penggunaan kata yang berulang-ulang, dan 

(d) penggunaan unsur yang berlebihan atau 

mubazir (Setyawati, 2010:68). Berikut ini 

dipaparkan masing-masing kesalahan 

tersebut. 

1. Pengaruh Bahasa Indonesia Lisan 

Kesalahan 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 MTsN 2 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) ibu mana makanan, kok gak ada; 

(karangan: 29, paragraf: 1, baris: 19) 

(10) ....“apakah bener kamu yang mecuri 

perhiasan itu?”; 

(karangan 6, paragraf: 6,baris: 6) 

(11) “dasar anak ndak tau malu, cepat!!!”; 

(karangan 31, paragraf: 2, baris: 12) 

(12) .... hiduplah sebuwah keluarga yang 

miskin; 

(karangan 24, paragraf: 1, baris: 2) 

(13) ibu dan ayahnya bahagia punyak anak 

perempuan.  

(karangan 24, baris: 4, paragraf: 1) 

Kata yang dicetak tebal di atas 

merupakan bentuk yang salah. Dikatakan 

bentuk-bentuk yang salah karena pengaruh 

bahasa tulis lisan. Pada kalimat (9) terdapat 

kesalahan pada kata kok dan gak yang tidak 

sesuai dengan kalimat yang benar. 

Kesalahan tersebut akan dianalisis dengan 

cara mengganti kata yang salah, yaitu kok 

dan gak. Pada data di atas kata kok diganti 

menjadi kata mengapa dan kata gak diganti 

menjadi kata tidak.  



Pada data (10) di atas, kata yang dicetak 

tebal tersebut juga termasuk kata yang tidak 

baku. Penulisan kata tersebut tidak sesuai 

dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang 

benar dan tepat. Data di atas akan dianalisis 

dengan cara mengganti unsur yang salah, 

yaitu kata bener diganti manjadi kata benar. 

Selain itu, pada data (11) juga akan 

dianalisis dengan cara mengganti unsur yang 

salah, yaitu kata ndak menjadi kata tidak, 

sehingga kata tersebut menjadi baku. 

Selanjutnya, pada data (12) di atas, yang 

dicetak tebal tersebut termasuk kata yang 

tidak baku. Oleh karena itu, data tersebut 

dianalisis dengan cara mlesapkan konsonan 

/w/ pada kata sebuwah. Sehingga 

menghasilkan kata yang baku, yaitu kata 

sebuah. Begitu juga, pada kalimat (13) di 

atas dianalisis dengan cara melesapkan 

konsonan /k/ pada kata punyak. Dengan 

demikian, kata tersebut akan menjadi baku, 

yaitu kata punya. Kata punya pada data (13) 

masih tidak sesuai dengan konteks kalimat. 

Kata tersebut akan dianalisis dengan cara 

menyisispkan prefiks mem- dan sufiks –i. 

Dengan demikian, kalimat (9-13) menjadi  

kalimat yang efektif dan sesuai dengan 

kaidah kebahasaan. Adapun perbaikan 

kalimat (9-13) sebagai berikut. 

 (9a) ibu mana makanan, mengapa tidak 

ada. 

(10a) ....“apakah benar kamu yang mecuri 

perhiasan itu”.           

(11a) “dasar anak tidak tau malu, cepat!!!”. 

(12a) .... hiduplah sebuah keluarga yang 

miskin. 

 (13a) Ibu dan ayahnya bahagia mempunyai 

anak perempuan.  

2. Penggunaan Preposisi yang Tidak 

Tepat 

 Penggunaan preposisi dalam frasa 

preposisional yang kurang efektif pada frasa 

preposisional yang menyatakan waktu. 

Berikut data kesalahan penggunaan 

preposisi yang tidak tepat yang telah 

ditemukan. 

(14) Anak itu sampai ke tujuan yang dia 

tuju; 

(karangan: 40, paragraf: 3, baris: 1 ) 

(15) Pada di suatu rumah 2 anak malas dan 

manja menyuruh adik  mengambil air. 

(karangan: 40, paragraf: 2, baris: 3) 

 Pada data (14) dan (15) di atas lebih 

tepat menggunakan preposisi yang 

menyatakan waktu, yaitu di. Data tersebut 

akan dianalisis dengan cara mengganti salah 

satu unsur yang salah, yaitu ke diganti 

menjadi di.  

Selanjutnya, pada data (15) di atas 

dianalisis dengan cara melesapkan salah satu 

unsur kata yang salah, yaitu kata pada. Hal 

tersebut disebabkan karena kalimat tersebut 

menunjukkan keterangan waktu. Adapun 

perbaikan kalimat (14) dan (15) di atas 

sebagai berikut. 

(14a) Anak itu sampai di tujuan yang dia 

tuju.  

(15a) Di suatu rumah 2 anak malas dan 

manja menyuruh adiknya mengambil air. 



3. Kesalahan Penggunaan Kata yang 

Berulang-ulang 

Sesuai dengan data yang 

dikumpulkan, ditemukan pemakaian kata-

kata yang berulang-ulang. Berikut data 

kesalahan dalam karangan narasi siswa kelas 

VII MTsN 2 Mataram adalah sebagai 

berikut.  

(16) Ia pergi ke hutan untuk mencari kayu 

bakar di hutan untuk ibunya 

memasak; 

(karangan: 38, paragraf: 1, baris: 7dan 8) 

(17) Suatu saat ia ingin membelikan 

sesuatu untuk membelikan ibunya 

memasak. 

(karangan 38:, paragraf: 1, baris: 3dan 4) 

(18) Saat menjelang pagi lili belum keluar-

keluar dari kamarnya  

(karangan 19, baris: , paragraf: 3) 

(19) “ tentu, tentu baginda kami bersedia” 

(karangan 6, baris: 12, paragraf: 2)   

Berdasarkan pada data (16) di atas, 

terdapat kesalahan penggunaan kata yang 

berulang-ulang. Data di atas akan dianalisis 

dengan cara melesapkan beberapa unsur 

yang salah, yaitu kata di hutan dan untuk 

sehingga terdapat dua kalimat turunan 

sebagai berikut. 

(16a) Ia pergi ke hutan mencari kayu bakar 

untuk ibunya memasak. 

(16b) Ia mencari kayu bakar di hutan untuk 

ibunya memasak. 

Selain itu, pada data (17) akan 

dianalisis dengan cara melesapkan salah satu  

unsur kata yang salah, yaitu kata 

membelikan. Karena dalam kalimat tersebut 

terjadi pengulangan kata membelikan. Jadi, 

penulisan kalimat yang benar adalah sebagai 

berikut. 

 (17a) Suatu saat ia ingin 

membelikan sesuatu untuk ibunya memasak 

Selanjutnya pada data (18) dan (19) 

di atas, akan dianalisis dengan cara 

melesapkan salah satu unsur yang salah, 

yaitu kata keluar dan kata tentu. Kata keluar 

dan kata tentu seharusnya digunakan salah 

satu saja. Hal tersebut dikarenakan 

pengunaannya tidak sesuai dengan konteks 

kalimat tersebut. Adapun kalimat 

perbaikannya sebagai berikut. 

(18a) Saat menjelang pagi Lili belum keluar 

dari kamarnya.. 

 (19a) “Tentu baginda kami bersedia”. 

4. Penggunaan Unsur yang 

Berlebihan atau Mubazir 

Sering dijumpai pemakaian kata-kata 

mengandung makna yang sama (bersinonim) 

digunakan sekaligus dalam sebuah kalimat. 

Hal tersebut juga ditemukan dalam karangan 

siswa kelas VII MTsN 2 Mataram. Adapun 

contohnya sebagai berikut. 

(20) Larasati adalah Seorang putri yang 

suatu hari nanti kelak akan    

menggantikan kedudukan ibunya dalam 

memerintahkan kerajaan. 

(karangan: 6, paragraf: 1, baris: 4 dan 5) 

(21) Setelah sudah jadi dijatuhkan batu 

besar ke dalam sumur, .... 

(karangan 28, baris: 4 &5, paragraf: 2) 

Berdasarkan data (20) dan (21) di 

atas, terdapat penggunaan unsur yang 

berlebihan.  Dalam kalimat tersebut arti kata 

suatu hari, nanti, kelak, setelah, dan sudah 

adalah sama, seharusnya penggunaan salah 

satu kata saja sudah cukup. Penggunaan 



pilihan kata yang berlebihan disebut 

pleonasme. Data di atas dapat dianalisis 

degan cara melesapkan salah satu unsurnya, 

yaitu suatu hari, nanti, dan sudah. Jadi, 

penulisan yang benar pada data tersebut 

adalah sebagai berikut. 

(20a) Larasati adalah seorang putri yang 

kelak akan menggantikan kedudukan ibunya 

dalam memerintahkan kerajaan. 

(21a) Setelah jadi dijatuhkan batu besar ke 

dalam sumur. 

b. Kesalahan dalam Bidang Kalimat 

Berdasarkan data yang ditemukan 

dalam karangan siswa kelas VII MTsN 2 

Mataram pada kesalahan berbahasa bidang 

kalimat tidak ditemukan kesalahan terkait 

semua dalam bidang tersebut. Dalam hal ini, 

hanya ditemukan kesalahan berbahasa dalam 

bidang kalimat, yaitu penggunaan konjungsi 

yang berlebihan, penggandaan subjek, dan 

penghilangan konjungsi. Kesalahan tersebut 

dipaparkan sebagai berikut. 

1. Penggunaan Konjungsi yang 

Berlebihan 

Kekurangcermatan pemakai bahasa 

dapat mengakibatkan penggunaan konjungsi 

yang berlebihan, seperti yang ditemukan 

dalam karangan narasi siswa kelas VI MTsN 

2 Mataram. Perhatikan contoh sebagai 

berikut. 

(22) Dan ibu tirinya dan lasti mulai 

mengambil ikan mas. 

(karangan: 27, paragraf: 5, baris: 1) 

(23) Pada suatu malam ada anak bernama 

Fadir ia menonton TV terlalu lama, 

kemudian dia di suruh tidur oleh 

ibunya, tetapi ia tetap menonton setelah 

ibunya menyuruhnya untuk tidur 

kembali. Iya tetap menonton dan saat 

malam mulai larut. Iya lupa untuk 

menyiapkan perlengkapan sekolahnya. 

Iya pun terbangun. lalu iya melihat jam 

lalu Si anak pergi ke kamar mandi 

dengan tergesa-gesa. 

(karangan: 41, paragraf: 1, baris: 6) 

(24) Pas hari berikutnya, si bawang putih 

pergi kerumah raksasa, dan dia pun di 

beri baju ibunya dan buah labu dan dia 

pun pulang dari situ. Dia sampai disana 

dia pun di panggil oleh ibu tirinya, dan 

dia pun membuka buah labu itu dan 

ternyata isi buah labu itu emas dan dia 

pun pergi belanja. Paginya itu dia pun 

pergi ke rumah raksasa itu dan dia di 

beri buah lagi dan setibanya dirumah ... 

(karangan: 31, paragraf: 3) 

Pada data (22) di atas, dapat 

dianalisis dengan cara melesapkan salah satu 

konjungsi dan  pada kalimat tersebut. 

Dengan demikian, konjungsi yang 

digunakan salahnsatu saja. Perbaikan 

kalimat pada data di atas adalah sebagai 

berikut. 

(22a) Ibu tirinya dan lasti mulai mengambil 

ikan mas.  

Selanjutnya pada data (23) di atas, 

kata yang dicetak tebal pada kalimat terakhir 

tersebut,  terdapat kesalahan penggunaan 

konjungsi yang berlebihan, yaitu kata lalu. 

Kata lalu pada kalimat tersebut termasuk 

dalam kata penghubung atau konjungsi 

urutan. Data di atas dianalisis dengan cara 

melesapkan salah satu konjungsi yang salah 

sehingga terdapat kalimat turunan sebagai 

berikut. 

 (23a) Pada suatu malam ada anak bernama 

Fadir ia menonton TV terlalu lama, 

kemudian dia di suruh tidur oleh ibunya, 

tetapi ia tetap menonton setelah ibunya 

menyuruhnya untuk tidur kembali. iya tetap 



menonton dan saat malam mulai larut. Iya 

lupa untuk menyiapkan perlengkapan 

sekolahnya. Iya pun terbangun. lalu iya 

melihat jam Si anak pergi ke kamar mandi 

dengan tergesa-gesa. 

 

Berdasarkan data (24) di atas, 

terdapat pengulangan konjungsi dan. Dalam 

paragraf tersebut ada beberapa konjungsi 

dan ditemukan. Seharusnya konjungsi yang 

digunakan harus disesuaikan dengan 

kalimatnya. Dengan demikian, kalimat 

tersebut menjadi kalimat yang benar dan 

efektif.  Kata yang bercetak miring tersebut 

akan dianalisis dengan cara dilesapkan. 

Perbaikan kalimat pada data di atas adalah 

sebagai berikut. 

(24a) pas hari berikutnya, si bawang putih 

pergi kerumah raksasa, dia diberi baju 

ibunya dan buah labu dia pulang dari situ. 

Dia sampai di sana dia di panggil oleh ibu 

tirinya, dia membuka buah labu itu ternyata 

isi buah labu itu emas dan dia pergi belanja. 

Paginya itu dia pergi ke rumah raksasa itu 

dan dia di beri buah lagi setibanya dirumah 

... 

 

2. Penghilangan konjungsi 

Kita sering membaca tulisan-tilisan 

atau karangan yang di dalamnya terdapat 

penghilangan konjungsi dalam sebuah 

kalimat. Penghilangan konjungsi itu 

menjadikan kalimat tidak efektif. Adapun 

contoh yang ditemukan dalam sebuah 

karangan siswa kelas VII MTsN 2 Mataram 

sebagai berikut. 

(25) ... dan Akhirnya selokan yg Banyak 

sampah Banyak bersarang nyamuk 

kembali Bersih. 

 (karangan: 42, paragraf: 4, baris: 2) 

(26) Dengan reflek hayla dan yeyen menarik 

berusaha menolong bira. 

(karangan: 26, paragraf: 2, baris: 5) 

 

 Kesalahan pada data (25) dan (26) 

di atas adalah penghilangan konjungsi, yaitu 

konjungsi dan. Data di atas akan dianalisis 

dengan cara menyisipkan konjungsi dan di 

antara kata sampah dan kata banyak pada 

data (25), sedangkan pada data (26) 

disisipkan konjungsi dan di antara kata 

menarik dan kata berusaha  sehingga kedua 

kalimat tersebut menjadi kalmat yang 

efektif. Pada data (25) juga mengalami 

kesalahan penyingkatan kata, yaitu kata yg. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

penyingkatan kata tidak diperbolehkan 

karena tidak sesuai dengan penulisan kaidah 

kebahasaan. Perbaikan kalimat pada data 

tersebut adalah sebagai berikut. 

(25a) ... dan akhirnya selokan yang banyak 

sampah dan banyak bersarang nyamuk 

kembali bersih. 

(26a) Dengan reflek, Hayla dan Yeyen 

menarik dan berusaha menolong bira. 

3. Penggandaan Subjek 

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 kelas 

VII MTsN 2 Mataram di bawah ini. 

(27) Kami membagi tugas kami masing-

masing. 



(karangan 11, baris: 1, paragraf: 3) 

(28) Pas dia sampai disana dia pun di 

panggil oleh ibu tirinya, dan dia pun 

membuka buah labu itu dan ternyata isi 

buah labu itu emas dan dia pun pergi 

belanja. 

    (karangan: 31, paragraf: 3, baris: 

3) 

(29) sy belajar tiap malam 

sehingga sy bisa menjawab 

apa yang di beri tugas oleh 

guru. 

(karangan 20, baris: 2, paragraf: 4) 

 Berdasarkan data (27-29) di atas, 

terdapat kesalahan penggandaan subjek, 

yaitu kata kami, dia, di pun, dan sy. 

Pemakaian kedua kata tersebut secara 

bersamaan menjadikan kalimat tersebut 

kalima rancu. Data di atas akan dianalisis 

dengan cara melesapkan unsur-unsur yang 

salah. Kalimat (27) akan menjadi benar bila 

ditulis kami membagi tugas masing-masing. 

Begitu pula data (28) dan (29) merupakan 

data yang salah. Kesalahannya terletak pada 

pemakaian kata yang berlebihan atau rancu. 

Hal tersebut menyebabkan maknanya 

menjadi rancu.  

Sedangkan pada data (29) terdapat 

penyingkatan kata sy yang tidak sesuai 

dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia. Data 

tersebut akan dianalisis dengan cara 

mengganti unsur yang salah, yaitu sy 

menjadi saya. Kata-kata yang dicetak tebal 

pada kalimat (27-29) di atas akan menjadi 

benar bila ditulis sebagai berikut. 

(27a) Kami membagi tugas masing-masing. 

(28a) Pas sampai disana dia pun di panggil 

oleh ibu tirinya, dan membuka buah labu itu 

dan ternyata isi buah labu itu emas dan dia 

pun pergi belanja 

(29a) Saya belajar tiap malam sehingga 

bisa menjawab apa yang di beri tugas oleh 

guru 

c. Kesalahan Berbahasa Tataran 

Semantik 

Banyak penyimpangan terjadi dalam 

penggunaan bahasa sehari-hari yang 

berkaitan dengan makna yang tidak tepat. 

Makna yang tidak tepat tersebut dapat 

berupa (a) pasangan yang seasal dan (b) 

kesalahan pilihan kata atau diksi. Dalam 

penelitian ini, hanya ditemukan kesalahan 

pemilihan kata yang tidak tepat (diksi). 

Berikut paparan tentang analisis kesalahan 

yang dimaksud. 

1. Kesalahan Pemilihan Kata yang Tidak 

Tepat 

 Ada dua istilah berkaitan dengan 

masalah subjudul ini, yaitu istilah pemilihan 

kata dan pilihan kata. Pemilihan kata adalah 

proses atau tindakan memilih kata yang 

dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, 

sedangkan pilihan kata adalah hasil proses 

atau tindakan tersebut. Adapun contoh 

pemakaian kesalahan karena pilihan kata 

yang tidak tepat sebagai berikut. 

(30) anak itu bertemu raksasa yang sangat 

besar anak itu kaget; 

(karangan 40, paragraf: 2,baris: 2) 

(31) .... ratu sangat kaget dan menghampiri 

...; 

(karangan 6, baris: 6, paragraf: 6) 

(32) laras tiba-tiba kaget saat melihat ....; 



(karangan 6, baris: 14, paragraf: 5) 

(33) betapa kagetnya mereka berdua....; 

(karangan 20, baris: 9, paragraf: 2) 

(34) lalu ia dikasik makan; 

(karangan 2, paragraf: 2,baris: 7) 

Pada data (30, 31, 32, dan 33), kata 

kaget pada kalimat tersebut juga termasuk 

kata yang tidak baku. Oleh karena itu, kata 

tersebut akan dianalisis dengan cara 

mengganti kata kaget menjadi terkejut. 

Begitu juga, pada kalimat (34) di atas 

terdapat kesalahan pemilihan kata yang 

tidak tepat. Data tersebut akan dianalisis 

dengan cara mengganti kata dikasik menjadi 

diberi. Adapun perbaikan kalimat (30-34) 

sebagai berikut. 

(30a) Anak itu bertemu raksasa yang sangat 

besar anak itu terkejut. 

(31a).... ratu sangat terkejut dan 

menghampiri ... 

(32a)Laras tiba-tiba terkejut saat melihat ....  

(33a) Betapa terkejutnya mereka berdua ..... 

(34a) Lalu ia dikasi makan. 

(35) Dia mempunyai seekor karpet terbang. 

(karangan: 8, paragraf: 1, baris: 2) 

Kesalahan pada data (35) tersebut 

yaitu pada kata seekor yang digunakan 

untuk kata benda yang seharusnya ditujukan 

untuk binatang. Data (35) di atas, dianalisis 

dengan cara mengganti unsur kata yang 

salah, yaitu seekor menjadi sebuah. 

Perbaikan kalimat pada data di atas adalah 

sebagai berikut. 

(35a) Dia mempunyai sebuah karpet 

terbang. 

(36) Salah satu cuciannya terjatuh dan di 

ambilkan dengan seekor ikan mas 

(karangan: 24, paragraf: 3, baris 9) 

Selain itu, pada data (36) di atas 

terdapat kesalahan pemilihan kata, yaitu kata 

dengan yang tidak sesuai dengn konteks 

kalimat tersebut, sehingga kata tersebut akan 

diganti menjadi kata oleh. Data (36) akan 

dianalisis dengan cara mengganti kata yang 

salah. Jadi, perbaikan kalimat pada data 

tersebut adalah sebagai berikut.(36a)  Salah 

satu cuciannya terjatuh dan di ambilkan 

oleh seekor ikanmas. 

(37) ....., dan Akhirnya selokan yang Banyak 

sampah  dan Banyak bersarang 

nyamuk kembali Bersih. 

(karangan: 42, paragraf: 4, baris: 2 dan 3) 

Data (37) di atas terdapat 

kesalahan pemilihan kata, yaitu kata banyak 

tidak sesuai dengan konteks kalimat 

tersebut. Data tersebut dianalisis dengan 

cara mengganti kata yang salah, yaitu kata 

banyak menjadi kata tempat. Perbaikan 

kalimat di atas adalah sebagai berikut. 

(37a) dan akhirnya selokan yang banyak 

sampah  dan tempat bersarang nyamuk 

kembali bersih. 

(38) Satu anak yang memiliki sifat yang 

tidak suka ikut ngumpul-ngumpul 

bareng. 

(karangan: 43, paragraf: 1, baris: 6) 

(39) Tetapi putri tidak mau, di paksa oleh 

Lembu suro terus putri mau menikah 

kepada lembu suro, tetapi ada syarat 

Lembu suro disuruh membuat sumur 

untuk putri. terus sang putri senang 

tidak jadi menikahi Lembu suro dan 



putri dapat mengambil daun untuk 

ibunya. 

(karangan: 28, paragraf: 2) 

Kata-kata yang dicetak miring pada 

data (38) di atas, akan dianalisis dengan cara 

mennganti unsur yang salah. Kata ngumpul-

ngumpul diganti menjadi kata berkumpul, 

sedangkan kata bareng diganti menjadi kata 

bersama, agar lebih efektif dan sesuai 

dengan kaidah kebahasaan. Adapun kalimat 

turunan data di atas adalah sebagai berikut. 

(38a) Satu anak yang memiliki sifat yang 

tidak suka ikut berkumpul bersama. 

Selanjutnya, pada data (39) terdapat 

kesalahan pemilihan kata dan pengulangan 

kata terus. Data tersebut akan dianalisis 

dengan cara mengganti kata terus pada 

kalimat pertama menjadi kata agar dan kata 

terus pada kalimat terakhir diganti menjadi 

kata akhirnya. Selain itu, pada kata kepada 

diganti menjadi kata dengan, sehingga 

menjadi kalimat yang tepat dan sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia. Perbaikan 

paragraf tersebut sebagai berikut. 

(39a) Tetapi putri tidak mau, di paksa oleh 

Lembu suro agarputri mau menikah dengan 

lembu suro, tetapi ada syarat Lembu suro 

disuruh membuat sumur untuk putri. 

Akhirnya sang putri senang tidak jadi 

menikahi Lembu suro dan putri dapat 

mengambil daun untuk ibunya. 

(40) Timun Mas pun menjadi gadis yang 

cantik jelita yang direbutkan oleh 

cowok-cowok di desa ini. 

(karangan: 30, paragraf: 4, baris: 5 ) 

 Pada data (40) di atas terdapat 

pemilihan kata yang tidak tepat. Data yang 

dicetak tebal pada kalimat tersebut tidak 

sesuai dengan kaidah kebahasaan. Data 

tersebut akan dianalisis dengan cara 

menyisipkan, melesapkan, dan mengganti 

unsur kata yang salah. Bentuk sisipan pada 

kalimat tersebut, yaitu kata menjadi. Selain 

itu, kata oleh pada kalimat tersebut 

dilesapkan. Sedangkan kata yang diganti 

menjadi dan dan kata cowok-cowok menjadi 

para lelaki sehinga kalimat yang benar 

sebagai berikut. 

(40a) Timun Mas pun menjadi gadis yang 

cantik jelita dan menjadi  direbutkan para 

lelaki di desa ini. 

 

Disamping itu juga, kesalahan yang terjadi 

pada data tersebut, yaitu kesalahan penulisan 

kata diperebutkan. Dalam KBBI kata rebut 

memiliki kata turunan, yaitu berebut, 

berebut-rebut, berebut-rebutan, berebutan, 

memperebutkan, perebutan, perebutan, 

rebutan, dan terebut. Dengan demikian, kata 

yang benar dalam konteks kalimat tersebut 

adalah rebutan sehingga perbaikan kalimat 

data tersebut sebagai berikut. 

(40b) Timun Mas pun menjadi gadis yang 

cantik jelita dan menjadi  rebutan para 

lelaki di desa ini. 

(41) “ ....., dia kayak orang gila. 

(karangan 29, paragraf: 1,baris: 13) 

Data (41) di atas merupakan 

kesalahan pemilihan kata yang tidak tepat. 

Dalam kalimat itu, kata kayak termasuk kata 

yang tidak baku. Data tersebut akan 

dianalisis dengan cara mengganti kata kayak 

menjadi kata seperti. Kata yang dicetak 



tebal pada kalimat (41) akan menjadi benar 

bila ditulis sebagai berikut. 

(41a) “ ....., dia seperti orang gila. 

d. Kesalahan Berbahasa Tataran 

Ejaan 

Dalam Badan Bahasa (1996 dalam 

Setyawati, 2010:139) ejaan didefinisikan 

sebagai kaidah-kaidah cara menggambarkan 

bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) 

dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta 

penggunaan tanda baca.  

Sesuai dengan data yang dikumpulkan, 

ditemukan kesalahan dalam bidang ejaan. 

Dalam kesalahan ini ditemukan kesalahan 

dalam penulisan (a) kesalahan penulisan 

huruf besar atau huruf kapital, (b) kesalahan 

penulisan kata, dan (c) salahan penulisan 

tanda baca.  Berikut ini paparan tentang 

analisis kesalahan yang dimaksud.  

1. Kesalahan Penulisan Huruf Besar 

atau Huruf Kapital 

Penulisan huruf kapital yang 

ditemukan dalam teks narasi kelas VII ini 

kadang-kadang menyimpang dari kaidah 

yang berlaku. Dalam kesalahan ini tidak 

ditemukan keseluruhan kesalahan dalam 

penulisan huruf besar atau kapital. Berikut 

data-data kesalahan yang telah ditemukan. 

(42) “bawang putih!”; 

(karangan: 31, paragraf: 2, baris 6) 

(43) “maaf bu  aku tidak sengaja 

menghanyutkannya ke sungai!”; 

(karangan: 31, paragraf: 2, baris: 9) 

(44) “tidak tuan bukan saya yang fdmencuri 

perhiasan itu”;  

(karangan: 29, paragraf: 1, baris: 11) 

(45) ..., sudah Hampir datang; 

(karangan: 2, paragraf: 2, baris: 11 ) 

(46) ...., dan sang semut Asik-Asikan;  

(karangan: 2, paragraf: 3, baris: 3 ) 

(47) ...., dan Akhirnya selokan yang 

Banyak sampah dan Banyak bersarang 

nyamuk kembali Bersih; 

(karangan: 42, paragraf: 4, baris: 2 dan 3) 

(48) “Angsa Apakah kamu bisa mengAjak 

saya terbang” kata kura-kura; 

(karangan: 7, paragraf: 1, baris: 6 ) 

(49) ..., melihat burung Yang terbang di atas 

Awan, kura-kura ingin sekali seperti 

burung Yang bisa terbang di atas 

Awan; 

(karangan: 7, paragraf: 1, baris: 3dan 4 ) 

(50) ..... itu Bersedih karena ibunya 

meninggal;  

(karangan 24, baris: 2, paragraf: 2) 

(51) Mereka Akan segera Membersihkan 

Selokan Bersama Masyarakat 

Setempat;                           

 (karangan 42, paragraf: 1,baris: 2) 

(52) ....., Rara Menangis kesakitan, sakina 

dan Via pun Berlari ..... 

(karangan 42, paragraf: 2, baris: 3) 

(53) ..... berangkat dAri rumah. 

(karangan 27, paragraf: 2,baris: 2) 

(54) bedul sebuah keluarga yang  tidak 

mampu ....  

(karangan:3, paragraf: 1, baris: 1) 

     bedul juga anak yang pintar .... 

(karangan:3, paragraf: 2, baris: 1) 

pada umumnya anak-anak dikampung 

.... 

(karangan:3, paragraf: 3, baris: 1) 

(55) .... oleh raja prabu siliwangi... 

Prabu siliwangi mempunya putra 

bernama Raden kian santang 

.... kerajaan majapahit ... 

..., yaitu prabu boko, dia memiliki putri 

yang sangat cantik, dia adalah puti roro 

jonggrang .... memiliki seorang patih 

yang bernama patih gupolo 

...., kerajaan pejajaran .... 

(karangan 13, paragraf: 1) 

(56) dan esoknya laras disuruh .... 

(karangan 27, paragraf: 3,baris: 1) 



(57) ada seekor belalang sembah..  

 (karangan 21, paragraf: 2, baris: 1) 

(58) suatu hari di sebuah 

(karangan 21, paragraf: 1 , baris: 1) 

tiba-tiba setelah musim dingin..... 

(karangan 21, paragraf: 3, baris: 1) 

(59) ada seorang anak ... 

(karangan 33, paragraf: 2, baris: 1) 

    beberapa hari kemudian, ... (karangan 33, 

paragraf: 3, baris: 1) 

    kemudian seorang bapak sangat bahagia 

.... 

(karangan 33, paragraf: 4, baris: 1) 

Sesuai dengan tata bahasa yang 

benar adalah bahwa huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama petikan langsung. 

Data (42)-(44) dianalisis dengan cara 

mengganti penulisan huruf besar yang salah, 

yaitu b, m, dan t. Jadi, penulisan huruf besar 

atau kapital yang benar pada penulisan huruf 

pertama petikan langsung seperti di bawah 

ini. 

(42a) “Bawang putih!”; 

(43a) “Maaf bu  aku tidak sengaja 

menghanyutkannya ke sungai!”; 

(44a) “Tidak tuan bukan saya yang mencuri 

perhiasan itu”. 

 Kata yang dicetak tebal pada 

kalimat (45) - (52) 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 pada 

kalimat. Hal ini sesuai dengan kaidah Ejaan 

Bahasa Indonesia. Kalimat tersebut akan 

menjadi benar bila ditulis menjadi sebagai 

berikut. 

(45a) sudah hampir datang; 

(46a)dan sang semut asik-asikan;  

(47a) dan akhirnya selokan yang banyak 

sampah dan banyak bersarang nyamuk 

kembali bersih; 

(48a) “Angsa apakah kamu bisa mengajak 

saya terbang” kata kura-kura; 

(49a)melihat burung yang terbang di atas 

awan, kura-kura ingin sekali seperti burung 

yang bisa terbang di atas awan. 

(50a) ..... itu Bersedih karena ibunya 

meninggal  

(51a) Mereka akan segera membersihkan 

selokan bersama msasyarakat setempat  

(52a)....., Rara menangis kesakitan, sakina 

dan Via pun berlari .....  

(53a) ..... berangkat dari rumah 

Se anjutnya, pada data (54) di atas, 

terjadi kesalahan penulisan huruf pertama 

nama orang dan kesalahan penulisan huruf 

kapital di awal kalimat atau paragraf. Data 

tersebut akan dianalisis dengan cara 

mengganti unsur yang salah. Adapun 

kalimat turunan pada data di atas sebagai 

berikut. 

(54a)    Bedul sebuah keluarga yang  tidak 

mampu .... 

Bedul juga anak yang pintar .... 

Pada umumnya anak-anak dikampung .... 

Kemudian, pada data (55-57) di atas, 

merupakan bentuk yang salah, karena 

menunjukkan kesalahan pemakaian huruf 

kapital pada nama gelar kerajaan dan nama 

orang. 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 gelar dan nama orang harus memakai 

huruf kapital. Kalimat-kalimat tersebut akan 

menjadi benar bila ditulis sebagai berikut. 

(55a) .... oleh Raja Prabu Siliwangi... 

Prabu Siliwangi mempunya putra bernama 

Raden Kian Santang 

..... kerajaan Majapahit ... 

..., yaitu Prabu Boko, dia memiliki putri 

yang sangat cantik, dia adalah putri Roro 

Jonggrang .... memiliki seorang patih yang 

bernama Patih Gupolo 

...., kerajaan Pejajaran ....  

(56a) Dan esoknya Laras disuruh ...  

(57a) Dan seekor BelalanSembah.... 

Selain itu, pada data (58) dan (59) yang 

dicetak tebal merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian 

huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai 

huruf pertama kata di awal kalimat atau 

paragraf. Data tersebut dianalisis dengan 

cara mengganti unsur yang salah. Kedua 

kalimat tersebut akan menjadi benar bila 

ditulis sebagai berikut. 

(58a) Suatu hari di sebuah ..... 

Tiba-tiba setelah musim dingin  

(59a) Ada seorang anak ...         

Beberapa hari kemudian, ...   

Bemudian seorang bapak      

sangat bahagia .... 

2.Kesalahan Penulisan Kata 

Kesalahan penulisan kata terbagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu (a) 

kesalahan penulisan kata dasar dan kata 

bentukan, (b) kesalahan penulisan -ku, -kau, 

-mu dan -nya, (c) kesalahan penulisan 

preposisi di, ke, dan dari, (d) kesalahan 

penulisan partikel pun, dan (e) kesalahan 

penulisan partikel per. Dalam penelitian ini, 

peneliti hanya menemukan kesalahan 

penulisan kata dasar dan kata bentukan, 

kesalahan penulisan -ku, -kau, -mu dan -nya, 

dan kesalahan penulisan preposisi di, ke. 

Adapun bentuk-bentuk kesalahan tersebut 

dipaparkan sebagai berikut. 

1. Kesalahan Penulisan Kata Dasar dan 

Kata Bentukan  

 Kata dasar ditulis sebagai satu 

kesatuan yang berdiri sendiri, sedangkan 

pada kata berafiks, afiks tersebut ditulis 

serangkai dengan kata dasarnya. Kata ulang 

ditulis secara lengkap dengan menggunakan 

tanda hubung. Kata majemuk atau gabungan 

kata yang mendapat prefiks saja atau sufiks 

saja, maka prefiks atau sufiks tersebut ditulis 

serangkai dengan kata yang bersangkutan 

saja. Akan tetapi jika gabungan kata tersebut 

sekaligus mendapat prefiks dan sufiks, maka 

bentuk kata bentukannya harus ditulis 

serangkai semuanya (Setyawati, 2013:151). 

Adapun kesalahan yang ditemukan pada 

karangan narasi siswa kelas VII MTsN 2 

Mataram sebagai berikut. 

(60) ..., tiba tiba kakek datang menolong 

anak itu dan ....; 

(karangan: 40. paragraf: 3, baris: 2) 

(61) .... melihat bebek bebeknya ....; 



(karangan: 35, paragraf: 3,baris: 6) 

(62) .... badannya mulai bintik bintik 

bersisik ...; 

(karangan: 27, paragraf: 5,baris: 11) 

(63) ... tiba2x datanglah seorang raksasa; 

(karangan: 39, paragraf: 1,baris: 4) 

(64) ..... pemanasan kita dipandu oleh 

kakak²˟;  

(karangan: 1, paragraf: 1,baris: 6) 

(65) ... aku menantangmu lomba lari, kata 

kura²; 

(karangan: 12, paragraf: 2,baris: 5) 

(66) ..... berbaris dengan rapi menurut kelas 

masing²˟; 

(karangan: 1, paragraf: 1,baris: 5) 

(67) .... waktu 30 menit utuk main²˟; 

(karangan: 1, paragraf: ,baris: 2) 

(68) Ia pun membantu kawan²˟nya untuk 

....; 

(karangan: 42, paragraf: 4,baris: 1) 

(69) ... karna lingkungan rumah²˟ sudah 

bersih ...; 

(karangan: 42, paragraf: 4,baris: 5) 

(70)  ..., aku malu jika dilihat teman²˟ku .... 

(karangan: 36, paragraf: 2,baris: 9) 

 

Pada data (60-62) di atas merupakan 

bentuk yang salah karena penulisan kata 

ulang murni tidak tepat. Seharusnya, 

penulisan kata ulang harus memakai tanda 

hubung (-). Kemudian,pada data (63-70) 

merupakan bentuk yang salah karena 

penulisan kata ulang yang disingkat dan kata 

ulang berimbuhan tidak tepat. Hal ini sesuai 

dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia 

bahwa tanda hubung menyambung unsur-

unsur kata ulang. Kalimat (60-70) akan 

menjadi benar bila ditulis sebagai berikut. 

(60a)..., tiba-tiba kakek datang menolong 

anak itu dan ....; 

(61a).... melihat bebek-bebeknya ....; 

(62a).... badannya mulai bintik-bintik 

bersisik ...; 

(63a)... tiba-tiba datanglah seorang 

raksasa; 

(64a).... pemanasan kita dipandu oleh 

kakak-kakak;  

(65a)... aku menantangmu lomba lari, kata 

kura-kura; 

(66a).... berbaris dengan rapi menurut kelas 

masing-masing; 

(67a).... waktu 30 menit utuk main-main; 

(68a Ia pun membantu kawan-kawannya 

untuk ....; 

(69a)... karna lingkungan rumah-rumah 

sudah bersih ...; 

(70a)..., aku malu jika dilihat teman-

temanku .... 

 

2. Kesalahan Pemakaian –ku, -kau, -mu, 

dan –nya 

Kesalahan pemakaian -ku, -kau, -mu, 

dan -nya sering terjadi pada sebuah tulisan 

atau karangan.  Dalam kesalahan ini tidak 

ditemukan keseluruhan yang terkait dengan 

kesalahan tersebut. Sesuai dengan data yang 

telah dikumpulkan, dalam karangan siswa 

kelas VII MTsN 2 Mataram, peneliti hanya 

menemukan kesalahan penulisan -mu dan -

nya, berikut contoh di bawah ini. 

(71) apakah yg dibelakang mu itu ibumu; 

(karangan: 45, paragraf: 2, baris: 3)  

(72) menyiapkan perlengkapan sekolah nya. 

(karangan: 41 , paragraf: 1 , baris: 6) 

Pada data (72) di atas terdapat dua 

kesalahan, yaitu penulisan mu dan yg, 

sedangkan pada data (73) terdapat kesalahan 

penulisan nya. Bentuk –mu dan –nya ada 

pertaliannya dengan pronomina kamu dan 

dia ditulis salah, yaitu terpisah dengan kata 

yang mengikutinya. Penulisan kata yg yang 

disingkat pada data (72) di atas tidak sesuai 



dengan kaidah kebahasaan. Jadi, data diatas 

dapat dianalisis dengan cara mengganti kata 

yang salah, yaitu kata yang dicetak miring 

tersebut. Perbaikan penulisan yang benar 

pada data (72) dan (73) adalah sebagai 

berikut. 

(72a) apakah yang dibelakangmu itu ibumu; 

 (73a) menyiapkan perlengkapan 

sekolahnya. 

3. Kesalahan Pemakaian Preposisi di, ke, 

dan dari 

Pada penelitian ini, hanya ditemukan 

kesalahan pemakaian preposisi di dalam 

karangan siswa kelas VII MTsN 2 Mataram. 

Adapun contoh kesalahan pemakaian 

preposisi di dan ke sebagai berikut. 

(73) .... bersama ibunya kepasar ....     

(karangan: 19, paragraf: 2,baris: 1) 

(74) ... diberi makan oleh Si semut .... 

(karangan 21, paragraf: 3, baris: 5) 

(75) Sesampainya diwarung nasi, ... 

(karangan: 16, paragraf: 2, baris: 1) 

(76) Ditengah perjalanan Larasati melihat 

.... 

(karangan 6, paragraf: 2, baris: 1) 

(77) ... mencuci baju disungai, .... 

(karangan: 31, paragraf: 1,baris: 4) 

(78) ... telah hanyut kesungai... 

(karangan: 31, paragraf: 1,baris: 5) 

(79) .... dengan warga disana .... 

(karangan: 9, paragraf: 1, baris: 17)  

(80) .., iya dek dimana adek tumukan ...    

(karangan: 9, paragraf: 1, baris: 7) 

(81) ... kaos kaki ajaib itu pun terbeli ....     

(karangan 32, paragraf: 2, baris: 1) 

(82) apakah yang dibelakangmu itu ibumu; 

(karangan: 45, paragraf: 2, baris: 3) 

 

Pada data (73-82) di atas 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 pada data di atas ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya. 

Penulisan yang benar pada kalimat (73-82) 

adalah sebagai berikut. 

(73a) .... bersama ibunya ke pasar ....            

(74a) ... di beri makan oleh Si semut .... 

(75a) Sesampainya di warung nasi, ....        

(76a) Di tengah perjalanan Larasati melihat 

.... 

(77a) ... mencuci baju di sungai, ...                

(78a) ... telah hanyut ke sungai...                 

(79a) .... dengan warga di sana ...                  

(80a) .., iya dek di mana adek tumukan ...      

(81a) ... kaos kaki ajaib itu pun dibeli ....     

(82a) apakah yang di belakangmu itu ibumu. 

      

3. Kesalahan Pemakaian Tanda Baca 

Kesalahan pemakaian tanda baca 

sering ditemukan di dalam sebuah tulisan 

atau karangan. Hal ini juga ditemukan di 

dalam karangan siswa Kelas VII MTsN 2 

Mataram. Kesalahan-kesalahan tersebut, 

yaitu kesalahan pemakaian tanda titik dan 

kesalahan pemakaian tanda koma. Adapun 

kesalahan tersebut dipaparkan sebagai 

berikut. 

1. Kesalahan Pemakaian Tanda Titik (.) 

Kesalahan pemakaian tanda titik 

sering kali terjadi pada setiap tulisan, 

terutama pada karangan. Begitu juga yang 

ditemukan peneliti dalam karangan siswa 

kelas VII MTsN 2 Mataram. Adapun contoh 

kesalahan yang dimaksud sebagai berikut. 

(83) Pas hari berikutnya, si bawang putih 
pergi kerumah raksasa, dia diberi baju 



ibunya dan buah labu dia pulang dari 

situ. Dia sampai di sana dia di panggil 

oleh ibu tirinya, dia membuka buah labu 

itu ternyata isi buah labu itu emas dan 

dia pergi belanja. Paginya itu dia pergi 

ke rumah raksasa itu dan dia di beri buah 

lagi setibanya dirumah ... 

(karangan: 31, paragraf: 3) 

Berdasarkan data (83) di atas 

terdapat kesalahan pemakaian tanda titik. 

Pada kalimat pertama, yaitu Pas hari 

berikutnya, si bawang putih pergi kerumah 

raksasa, tanda koma pada akhir kalimat 

tersebut diganti dengan tanda titik sehingga 

bentuk kalimat yang benar adalah Pada hari 

berikutnya, si bawang putih pergi kerumah 

raksasa. 

Selain itu, pada kalimat kalimat 

kedua dia sampai di sana dia di panggil 

oleh ibu tirinya,,tanda koma pada akhir 

kalimat tersebut diganti dengan tanda titik 

sehingga bentuk kalimat yang benar adalah 

Dia sampai di sana dia di panggil oleh ibu 

tirinya. 

Selanjutnya, pada kalimat ke dua 

baris ke tiga dia membuka buah labu itu 

disisipkan tanda titik pada akhir kalimat, 

sehingga penulisan kalimat yang benar 

adalah dia membuka buah labu itu., 

sedangkan pada kalimat paginya itu dia 

pergi ke rumah raksasa itu dan dia di beri 

buah lagi disisipkan tanda titik pada akhir 

kalimat sehingga penulisan kalimat yang 

benar adalah paginya itu dia pergi ke rumah 

raksasa itu dan dia di beri buah lagi.. 

Jadi, perbaikan paragraf di atas sebagai 

berikut. 

(83a) Pada hari berikutnya, si bawang putih 

pergi kerumah raksasa. Dia di beri baju 

ibunya dan buah labu. Dia pulang dari situ. 

Dia sampai di sana dia di panggil oleh ibu 

tirinya. Dia membuka buah labu itu. 

Ternyata isi buah labu itu emas dan dia 

pergi belanja. Paginya itu dia pergi ke 

rumah raksasa itu dan dia di beri buah lagi. 

Setibanya di rumah .... 

(84) Pada suatu malam ada anak bernama 

Fadir ia menonton TV terlalu lama, 

kemudian dia di suruh tidur oleh ibunya, 

tetapi ia tetap menonton setelah ibunya 

menyuruhnya untuk tidur kembali. iya 

tetap menonton dan saat malam mulai 

larut. Iya lupa untuk menyiapkan 

perlengkapan sekolahnya. Iya pun 

terbangun. lalu iya melihat jam si anak 

pergi ke kamar mandi dengan tergesa-

gesa. 

(karangan: 41, paragraf: 1) 

Berdasarkan data (84) di atas, 

terdapat kesalahan pemakaian tanda titik. 

Pada kalimat pertama Pada suatu malam 

ada anak bernama Fadir ia menonton TV 

terlalu lama. Pada kalimat tersebut 

seharusnya disisispkan tanda titik pada akhir 

kalimat. Penulisan yang benar pada kalimat 

tersebut adalah Pada suatu malam ada anak 

bernama Fadir. Ia menonton TV terlalu 

lama. Selain itu, pada kalimat ke empat, 

yaitu Iya pun terbangun. lalu iya melihat 

jam si anak pergi ke kamar mandi tanda titik 

sebelum konjungsi lalu seharusnya 

dilesapkan dan tanda titik ditambahkan pada 

kalimat selanjutnya untuk mengakhiri 

sebuah kalimat sehingga terdapat kalimat 

turunan , yaitu Iya pun terbangun lalu iya 

melihat jam.Si anak pergi kekamar mandi. 



Selain itu, pada kalimat ke dua Iya 

tetap menonton dan saat malam mulai larut. 

Iya lupa untuk, tanda titik pada kalimat 

tersebut dilesapkan. Penulisan kalimat yang 

benar pada kalimat tersebut adalah Iya tetap 

menonton dan saat malam mulai larutiya 

lupa untuk. Jadi, perbaikan paragraf tersebut 

sebagai berikut. 

(84a) Pada suatu malam ada anak bernama 

Fadir. Ia menonton TV terlalu lama, 

kemudian dia di suruh tidur oleh ibunya, 

tetapi ia tetap menonton setelah ibunya 

menyuruhnya untuk tidur kembali. Iya tetap 

menonton dan saat malam mulai larut Iya 

lupa untuk menyiapkan perlengkapan 

sekolahnya. Iya pun terbangun lalu iya 

melihat jam. Si anak pergi ke kamar mandi 

dengan tergesa-gesa. 

 

2. Kesalahan Pemakaian Tanda Koma (,)  

  Dalam penelitian ini, hanya 

ditemukan kesalahan pemakaian tanda koma 

dalam karangan narasi siswa kelas VII 

MTsN 2 Mataram. Adapun contoh 

kesalahan tersebut terdapat di dalam 

kalimat-kalimat tersebut. 

(85) Si Laras membawa pulang ikan mas 

itu, dan disembunyikan   di dapur; 

(karangan: 24, paragraf: 5, baris: 1) 

(86)  ... perempuan licik, dan jahat; 

     (karangan 21, baris: 5, paragraf: 2) 

(87) Siswa siswi sudah berkumpul di 

halaman sekolah sedangkan si Eka 

masih di dalam kelas; 

(karangan: 44, paragraf: 1, baris: 3) 

(88)  “Maaf bu aku tidak sengaja 

menghanyutkannya ke sungai!” kata   

Bawang Putih; 

(karangan: 31, paragraf: 2, baris: 9 ) 

(89) “Angsa apakah kamu bisa mengajak 

saya terbang” kata kura-kura; 

(karangan: 7, paragraf: 1, baris: 6 ) 

Berdasarkan data (85) dan (89) di 

atas, dianalisis dengan cara melesapkan 

tanda koma di antara unsur-unsur dalam 

suatu perincian atau pembilang. Jadi, 

perbaikan kalimat di atas adalah sebagai 

berikut. 

(85a) Si Laras membawa pulang ikan mas 

itu dan disembunyikan di dapur. 

(86a) ... perempuan licik dan jahat.  

Selain itu, pada data (87) di atas akan 

dianalisis dengan cara menyisipkan tanda 

koma sebelum konjungsi sedangkan. Karena 

pada dasarnya tanda koma dipakai untuk 

memisahkan kalimat setara yang satu dari 

kalimat setara yang lain yang dihubungkan 

oleh kata penghubung setara, sehingga 

menjadi kalimat yang tepat dan sesuai 

dengan kaidah kebahasaan. Adapun 

perbaikan kalimatnya sebagai berikut. 

(87a) Siswa siswi sudah berkumpul di 

halaman sekolah, sedangkan si Eka masih di 

dalam kelas. 

 

Selanjutnya, pada data (88) dan (89) 

di atas, terdapat kesalahan pemakaian tanda 

koma setelah tanda petik ganda. Data di atas 

dianalisis dengan cara menyisipkan tanda 

koma pada bagian yang seharusnya 

disisipkan tanda koma untuk memisahkan 

tanda petik ganda dari bagian lain dalam 

sebuah kalimat. Adapun perbaikan 

kalimatnya adalah sebagai berikut. 



(88a)“maaf bu aku tidak sengaja 

menghanyutkannya ke sungai!”, kata 

Bawang Putih. 

(89a)“Angsa apakah kamu bisa mengajak 

saya terbang”, kata kura-kura. 

D. SIMPULAN DAN SARAN  

a. 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 MTsN 2 

Mataram sebagai berikut. 

1) Kesalahan berbahasa tataran morfologi 

yang ditemukan adalah kesalahan 

penggunaan afiksasi meliputi (1) 

kesalahan dalam prefiksasi dan (2) 

kesalahan dalam bidang morfofonemik. 

2) Kesalahan berbahasa tataran sintaksis 

yang ditemukan adalah kesalahan 

bidang frase dan kesalahan bidang 

kalimat. Kesalahan bidang frase 

meliputi (a) pengaruh bahasa daerah, 

(b) penggunan preposisi yang tidak 

tepat, dan (c) penggunaan unsur yang 

berlebihan atau mubazir. Adapun 

kesalahan bidang kalimat meliputi (a) 

penghilangan konjungsi dan (b) 

penggunaan konjungsi yang berlebihan. 

3) Kesalahan berbahasa tataran semantik 

yang ditemukan hanyalah kesalahan 

pemilihan kata. 

4) Kesalahan berbahasa penerapan kaidah 

ejaan yang ditemukan ada tiga hal, 

yaitu meliputi (a) kesalahan pemakaian 

huruf kapital, (b) kesalahan pemakaian 

tanda baca titik (.), dan (c) kesalahan 

tanda baca koma (,). 

b. Saran 

Berdasakan hasil analisis data dan 

simpulan yang telah dipaparkan, maka 

peneliti mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut. 

1) Semua pihak agar menerapkan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar di dalam menulis, khususnya 

dalam situasi formal atau resmi. 

2) Para guru SMP (guru bahasa Indonesia) 

harus lebih dapat mengembangkan 

kemampuan menulis para peserta didik 

dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

3) Para peserta didik, khususnya peserta 

didik MTsN 2 Mataram disarankan agar 

lebih sering membaca, terutama bacaan 

yang berkaitan dengan konsep dasar 

menulis yang baik dan benar. Hal 

tersebut sebaiknya dilakukan oleh 

semua peserta didik agar mereka dapat 

lebih memahami cara menulis yang 

baik dan benar tanpa harus menjadikan 



guru sebagai sumber ilmu pengetahuan 

yang utama. 
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