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ABSTRAK 

Facebook merupakan situs pertemanan yang membebaskan penggunanya 

memberi komentar-komentar. Hal-hal tersebut memunculkan kesalahan 

penggunaan bahasa dan penulisan bahasa Indonesia. Masalah di dalam penelitian 

ini sebagai berikut (1) Bagaimanakah wujud kesalahan pemakaian 

bahasaIndonesia yang meliputi kesalahan pembentukan kata dan kesalahan 

penerapan kaidah ejaan di komunitas jual beli online di daerah Mataram?(2) 

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa di 

komunitas jual beli online daerah Mataram?Adapun tujuan penelitian ini, yaitu (1) 

Untuk mendeskripsikan wujud kesalahan pemakaian bahasaIndonesia yang 

meliputi kesalahan pembentukan kata dan kesalahan penerapan kaidah ejaan di 

komunitas jual beli online di daerah Mataram. (2)Untuk mendeskripsikan faktor-

faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa di komunitas 

jual beli online daerah Mataram.Metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah metode observasi dan metode dokumentasi. Adapun di dalam 

penyajian hasil analisis data digunakan metode formal dan informal. Berdasarkan 

hasil penelitian, bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat di dalam 

komunitas jual beli online daerah Mataram adalah kesalahan tataran morfologi 

penyingkatan morf {men-}, kesalahan penulisan unsur serapan, kesalahan 

penulisan kata, kesalahan penulisan kata ulang, kesalahan penulisan kata depan, 

kesalahan penulisan tanda baca meliputi:  kesalahan penulisan tanda titik, 

kesalahan pemakaian tanda koma, dan kesalahan pemakaian huruf kapital. Selain 

itu, kesalahan pemakaian bahasa Indoensia dan faktor-faktor yang meyebabkan 

terjadinya  kesalahan berbahasa ada empat faktor, yaitu faktor pemakai bahasa 

meliputi: kekurangpahaman terhadap aturan bahasa Indonesia, faktor psikologis, 

faktor lingkungan, faktorbahasa yang meliputi: pengaruh bahasa daerahdan 

pengaruh bahasa asing.  
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ABSTRACT 

 

 

Facebook is a social networking site that frees its users to give comments. These 

things gave rise to errors of language use and writing Indonesian. Problems in this 

study as follows : (1) How does the form of Indonesian usage errors which 

includes errors of word formation and application of the rules of spelling mistakes 

in online shop community in the Mataram area ?, (2) What factors that cause 

errors in language and online shop community in the Mataram area?. The purpose 

of this research are (1) to describe a form of Indonesian usage errors that include 

errors of word formation and application of the rules of spelling mistakes in 

online shop community in the area of Mataram. (2) To describe factors that cause 

errors if speaking in the online shop community in the Mataram area. The method 

used to collect data is the method of observation and documentation methods. 

Meanwhile in the presentation of the results of data analysis used formal and 

informal methods. Based on the research results, forms of language errors 

contained in the online shop community Mataram area is the morphological level 

error morph condensation { Men- }, writing errors of absorption elements, writing 

errors of words, writing errors of repeated words, writing errors of prepositions, 

writing errors punctuation includes: writing errors in a dot, usage errors of 

comma, and usage errors of capital letters. Additionally, language errors use 

Indoensian and the factors that cause errors speaking there are four factors, 

namely language users include: a lack of understanding of the rules of Indonesian, 

psychological factors, environmental factors, the language factor which include: 

the effect of regional languages and the influence of foreign languages. 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang terpenting yang digunakan 

oleh manusia.Bahasaakan menjadi bermakna ketika digunakan di dalam 

kehidupan sehari-hari oleh para pemakainya.Di dalam kehidupan 

bermasyarakat,bahasa tetap menjadi pondasi keberlangsungan kehidupan.Bahasa 

digunakan di berbagai kebutuhan, mulai dari berintegrasi dengan orang lain, dan 

dengan masyarakat sosial.Bahasa adalah cerminan pikiran manusia.Bahasa tidak 

mungkin ada tanpa pikiran, begitu pula sebaliknya (Sukri dan Rusdiawan,2008:6 

di dalam Kusmirawati 2011). 

Akhir-akhir ini kehidupan masyarakat dunia sulit dipisahkan dari media 

sosial, seperti facebook (selanjutnya disingkat Fb).Kehadiran informasi 

merupakan suatu kebutuhan manusia yang sangat diperlukan pada abad modern 

ini.Hal tersebut disebabkan oleh penyebaran informasi itu dianggap mampu 

menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan 

hidup. 

Penggunaan bahasa di dalam dunia maya seperti pengunaan bahasa di 

dalam Fb, blok, situs, dan sebagainya dapat menggambarkan identitas diri kita.Hal 

tersebutdapat dilihat di dalam contoh komentar-komentar yang terdapat di dalam 

Fb.Komentar-komentar yang diungkapkan tersebut biasanya dari berbagai bahasa. 

Fb telah menjadi rutinitas keseharian masyarakat zaman sekarang.Hal 

tersebut disebabkan oleh kemajuan IPTEK yang semakin maju dan canggih. 

Banyak  masyarakat mempunyai akunmedia sosial Fb. Salah satu tujuanmereka 

memiliki akun media Fb adalah  untuk menemukan informasi, baik untuk dirinya 

sendiri, keluarga, teman, maupun untuk usaha bisnis yang biasa disebut dengan 



 
 

online shop. Selain itu, Fb merupakan situs jaringan sosial yang penggunaannya 

bisa saling berinteraksi, saling mengirim pesan, bertemu dan memelihara 

persahabatan dengan teman lama, mencari teman baru, berbagi naskah dan foto, 

rekan bisnis(melancarkan bisnis/promosi), dan sebagainya. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa banyak pengaruh bahasa asing 

yang mungkin saja merusak.Salah satunya adalah komentar-komentar yang ada di 

Fb.Apabila diperhatikan, bahasa-bahasa Fb banyak memberi dampak negatif 

terhadap Ejaan Yang Disempurnakan (selanjutnya disingkat EYD).Penggunaan 

bahasa yang beragam oleh pengguna Fb adalah multilingual di samping sebagai 

bahasa dominan yang digunakan. Di dalam bahasa Sasak dan bahasa Inggris juga 

banyak digunakan nama yang bervariasi. Kadang-kadang digunakan nama 

sesungguhnya, tetapi juga kebanyakan menggunakan nama samaran. Tidak lepas 

dari penggunaan ejaan yang unik dan bervariasi, juga berlomba-lomba memberi 

komentar yang menarik, baik dari segi ejaan maupun diksi yang 

digunakan.Semuanya diikuti oleh masyarakat, baik dari kalangan remaja maupun 

dewasa.Hal tersebut menjadi media komunikasi yang terus berkembang dan 

mengalir di dunia.Semua orang tahu bahwa Fb tidak hanya sebagai media bergaul, 

melainkan juga Fb biasa digunakan sebagai peluang usaha (Marlina, 2009:6 di 

dalam Mulyaningsih 2014). 

Media sosial ini sering memperlihatkan kesalahan-kesalahan berbahasa 

atau tidak menerapkan kaidah kaidahbahasa Indonesia yang baku, misalnya 

mencampuradukkan antara ragam bahasa baku dan tidak baku, memunculkan 

bahasa-bahasa baru, dan singkatan. Keadaan ini jelas kurang menguntungkan 

pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Banyaknya kesalahan penulisan 



 
 

yang ditemukan di sosial akun media Fb, khususnya di Komunitas Jual Beli 

Online Di Daerah Mataram merupakan kumpulan komunitas yang mempunyai 

banyak anggota dalam hal penjualan barang-barang elektronik, dan lain lain. 

Alasan itulah yang menjadi alasan utama peneliti memilih akun media Fb 

Komunitas Jual Beli Online Di Daerah Mataram sebagai judul penelitian 

ini.Selain alasan di atas, dapat dipastikan bahwa akun Fb memiliki pengguna yang 

banyak. Berdasarkan hal itu, kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam hal 

pemakaian bahasa Indonesia di dalam komunitas jual beli online di daerah 

Mataram harus segera diperbaiki, sehingga upaya ke arah pembakuan bahasa 

Indonesia dapat segera terwujud. 

Berdasarkan fenomena itulah peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Morfologi Oleh Komunitas Jual 

Beli Online Di Daerah Mataram Nusa Tenggara Barat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. LANDASAN TEORI 

 

Kesalahan Berbahasa 

Analisis kesalahan berbahasa adalah salah satu untuk menjawab 

bagaimana mengguakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.Pelanggaran 

terhadap sistem bahasaakan terjadi kesalahan berbahasa.Kesalahan berbahasa 

merupakan masalah yang tidak sederhana.Sering ditemukan kesalahan berbahasa, 

baik yang terdapat di dalam ragam lisan maupun ragam tulis. Hal ini sesuai 

dengan yang dikatakan oleh Setyawati(2010:13) bahwa kesalahan berbahasa 

adalah penggunaan bahasa,baik secara lisan maupun tertulisyang menyimpang 

dari faktor-faktor komunikasi atau menyimpang dari normakemasyarakatan dan 

menyimpang dari kaidah tatabahasa Indonesia yang meliputi: kesalahan kata, 

kalimat,dan kesalahan penggunaan ejaan yang menyimpang dari sistem ejaan 

yang sudah ditetapkan di dalamEjaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 

Kesalahan Bidang Morfologi 

Kaidah atau aturan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya 

sudah banyak dibicarakan dalam buku-buku tatabahasa. Tata cara pembentukan 

kata pada pengajaran bahasa di sekolah pun diajarkan. Meskipun demikian, hal itu 

tidak berarti semua bentukan kata dalam bahasaIndonesia telah dilakukan dengan 

proses yang benar sesuai kaidah yang berlaku. Dalam keyataan berbahasa, masih 

sering kita jumpai bentukan kata yang menyimpang dari kaidah (Setyawati, 

2010:43).Baik ragam tulis maupun ragam lisan dapat terjadi kesalahan dalam 

pembentukan kata tataran morfologi.Kesalahan berbahasa dalam tataran 

morofologi disebabkan oleh berbagai hal. Klasifikasi kesalahan dalam tataran 

morfologi, anatara lain: a. penghilanagan afiks, b. bunyi yang seharusnya luluh 



 
 

tapi tidak diluluhkan, c. peluluhan bunyi yang seharusnya tidak luluh, d. 

penggantian morf, e. penyingkatan morfem-, {men-},{meng-},{meny-}, dan 

{menge-}, f. pemakaian afiks yang tidak tepat, g. penentuan bentuk dasar yang 

tidak tepat, h. penentapan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata, dan i. 

pengulangan kata majemuk yang tidak tepat. 

Kesalahan Ejaan yang Disempurnakan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:250) ejaan didefinisikan 

sebagai kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan 

sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca. 

Jelaslah bahwa ejaan tidak hanya berkaitan dengan cara mengeja suatu kata, tetapi 

yang lebih utama berkaitan dengan cara mengatur huruf menjadi satuan yang lebih 

besar, minsalnya kata, kelompok kata, atau kalimat. Kecuali itu, ejaan berkaitan 

pula dengan penggunaan tanda baca pada satuan-satuan huruf tersebut. 

(Setyawati, 2010: 134-140). 

Berikut ini berturut-turut akan penulis kemukakan kesalahan dalam 

penerapan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Di antaranya: a. kesalahan 

penulisan huruf besar atau huruf kapital, b. kesalahan penulisan huruf miring, c. 

kesalahan penulisan kata, d. kesalahan pemenggalan kata, e. kesalahan penulisan 

lambang bilangan, f. kesalahan penulisan unsur serapan, dan g. kesalahan 

penulisan tanda baca (Setyawati, 2010 :140).  

Ejaan 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2006:208) ejaan 

didefinisikan sebagai kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam 

bentuk lambang atau tulisan serta penggunaan tanda baca. Sementara itu, Kosasih 



 
 

(2007: 13) mendefinisikan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang 

pelambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu.Secara garis 

besar, ejaan berkaitan dengan pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata, 

penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. 

Morfologi  

Ramlan (2001:21) menjelaskan bahwa morfologi adalah bagian dari ilmu 

bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk kata serta 

pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. 

Dengan kata lain, morfologi mempelajari seluk beluk kata serta fungsi perubahan-

perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. 

Rohmadi,dkk(2012:9)menjelaskan bahwa morfologi adalah ilmu yang 

mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata atau struktur kata dan 

pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap jenis kata dan makna 

kata.Pembentukan kata di dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui proses 

morfologis.  

Ahli lainnya berpendapat bahwa morfologi adalah ilmu yang menyelidiki 

morfem-morfem dan penggabungannya menjadi kata (Nida, 1949:1 di dalam 

Nazir Thoir, 1989:2).Ramlan (1979:2) juga berpendapat bahwa morfologi adalah 

bagian ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk 

struktur kata serta pengaruh-perubahan struktur kata terhadap golongan dan arti 

kata. 

Facebook  

Fb merupakan salah satu dari sekian banyak situs jejaring sosial. Jejaring 

sosial ini memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh jejaring sosial lain, 



 
 

yaitu seperti kirim pesan dan bermain game online. Sebagai sebuah jejaring sosial 

yang populer, Fb memiliki beberapa fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh 

penggunanya. Diantaranya adalah Fb dapat mempermudah pengguna untuk 

mendapatkan informasi yang belum diberitakan di media cetak maupun di media 

elektronik lainnya. Bagi pengguna yang memiliki bisnis, Fb dapat digunakan 

sebagai sarana yang efektif sebagai situs untuk menawarkan barang (online 

shopping). Selanjutnya Fb dapat menambah pengetahuan pengguna terhadap 

berbagai macam kosa kata bahasa asing maupun berbagai kosa kata bahasa baru. 

Karena media sosial Fb memungkinkan para penggunanya untuk berteman dengan 

berbagai macam orang dan kalangan, di berbagai tempat tinggal, suku dan juga 

bangsa.    

C. METODE PENELITIAN  

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini berupa kata-kata.Data 

tersebut adalah kata-kata yang digunakan oleh grup facebook jual-beli online di 

daerah Mataram. 

Sumber Data  

Sumber data berkaitan dengan asal usul data. Muhammad (2011 : 

154).Adapun sumber data penelitian ini adalah grup facebook jual beli online 

daerah Mataram. 

Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto dalam 

Bahri2012).Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh pemakaian bahasa 

Indonesia oleh grup facebook jual beli online daerah Mataram. 



 
 

Metode Pengumpulan Data  

 

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah tentu menggunakan metode dan 

teknik.Metode dan teknik di dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga 

bagian.Ketiga metode dan teknik tersebut, yaitu metode dan teknik pengumpulan 

data, metode dan teknik analisis data, dan metode dan teknik penyajian hasil 

analisis data.Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua 

metode. Kedua metode tersebut sebagai berikut. 

Metode Observasi  

Dalam metode obsevasi peneliti langsung menyelidiki kesalahan 

kemudian mengamati, memilih, dan mengumpulkan data  yang ada pada 

komunitas jual-beli online Mataram. Bungin (di dalam Satori, 2012:105) 

mengemukakan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.Pengamatan merupakan 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh 

indera (Arikunto di dalam Bahri 2012). 

Metode Dokumentasi  

 
Di dalam metode dokumentasi peneliti mencari dan memilih data kemudian 

mencatat mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada 

komunitas jual beli online di daerah Mataram.  Dokumentasi  berasal dari kata 

dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam pelaksanaannya, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto di 

dalam Bahri 2012).  

 



 
 

Metode Penganalisisan Data   

 

Dalam proses penganalisisan data peneliti menangani langsung masalah 

yang terkandung pada data yang sudah dikumpulkan dengan mengurai atau 

membedah masalahserta mengelompokkan data yang telah terkumpul berdasarkan 

kategori kesalahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Peneliti mulai 

melakukan analisis data setelah penyediaan data selesai. Dengan kata lain analisis 

dalam hali ini adalah rangkaian kegiatan menyediakan data (Sudaryanto di dalam 

Muhammad 2012).  

 

Metode Penyajian Hasil Penganalisisan Data 

Hasil analisis dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode 

penyajian informal dengan memaparkan  penyajian hasil analisis yang dituangkan 

ke dalam bentuk kata-kata biasa sehingga apabila dibaca dapat langsung 

dipahami. Penyajian hasil analisis data secara informal adalah penyajian hasil 

analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa (Mahsun dalam Mulyaninsih 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D. PEMBAHASAN 

 

1. Wujud Kesalahan Berbahasa Pembentukan Kata (Bidang Morfologi)   

 Kesalahan berbahasa bidang morfologi sering terjadi di dalam bahasa 

tulis.Hal ini juga terdapat di dalam komentar-komentar komunitas jual beli online 

daerah Mataram. Komentar-komentar di komunitas tersebut adalah mengenai 

morf {mem},{men},{meղ },{meñ}, dan {meղ e}. Kesalahan penulisan 

penyingkatan morf sering terjadi.Penyingkatan tersebut sebenarnya termasuk 

ragam lisan yang dipakai di dalam ragam tulis.Mencampuradukkan ragam lisan 

dan ragam tulis menghasilkan pemakaian bentuk kata yang salah.Komentar-

komentar di komunitas jual beli online daerah Mataram terdapat penyingkatan 

morf {men-}. 

 

2. Wujud Kesalahan Ejaan  

 Penulisan suatu ragam bahasa suatu komentar harus sesuai dengan kaidah 

ejaan bahasa Indonesia baku, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

(EYD). Walaupun demikian, di dalam komentar-komentar sering dijumpai 

kesalahan penulisan kata, kesalahan pemakaian huruf, dan kesalahan penulisan 

tanda baca.Komentar-komentar di dalam komunitas jual beli online daerah 

Mataram ditemukan banyak kesalahan berbahasa. Berikut akan dipaparkan satu 

persatu bentuk kesalahan tersebut. 

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kesalahan Berbahasa 

 Beberapa faktor dapat menjadi  penyebab timbulnya kesalahan berbahasa. 

Di dalam bagian ini akan dipaparkan faktor-faktor kesalahan berbahasa di dalam 

komunitas jual beli onlilne daerah Mataram. Faktor-faktornya dibedakan atas tiga 

macam.Ketiga macam faktor tersebut, yaitu faktor pemakai bahasa, faktor 

lingkungan, dan faktor bahasa. 

 



 
 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di dalam Bab IV di 

depan, maka dapat ditarik simpulan. Simpulannya bentuk kesalahan berbahasa 

Indonesia yang ditemukan di dalam komunitas jual beli online daerah Mataram, 

yaitu 

1. Pembentukan kata dan EYD kesalahan berbahasa tataran morfologi yang 

ditemukan meliputi: penyingkatan morf {men-}seperti kata nyari apabila 

ditambahkan morf /men-/pada kata yang dicetak miring  pada kata di atas yang 

seharusnya penyingkatan morf tersebut tidak perlu disingkat dan ditulis 

mencari bukan nyari. 

2. kesalahan berbahasa penerapan kaidah ejaan yang ditemukan meliputi: 

kesalahan penulisan kata ulang seperi kata “retak retak”yang seharusnya diberi 

tanda hubung (-) akan menjadi retak-retak , kesalahan penulisan kata 

depanpenulisan kata depan /di-/ yang dikacaukan tulisannya dengan awalan 

/di-/seperti contoh “dimana”yang seharusnya penulisannya dipisah bukan 

digabung, kesalahan penulisan tanda baca, ( tanda baca titik yang terdapat 

pemakaian tanda titik diawal kalimat bukan diakhir “.foto, androit apa ngak” 

yang seharusnya tanda titik pakai diawal kalimat.tanda baca koma juga 

terdapat kesalahan seperti pada kalimat berikut  Selama saya pake nggk ada 

keluhan, yang seharusnya tanda baca koma dipakai diantara unusur-unsur 

dalam suatu perincian atau pembilangan), dan kesalahan pemakaian huruf 

kapital juga terjadi kesalahan berbahasa seperti pada kalimat berikut “Adakh 

Yg Minat S4 Ori Minus Tauckrin Retak Sedikit Tapi Gk Ngaruh Sentuhan 

Kadang Bisa Kadang Gk “ yang seharusnya huruf kapital dipakai pada awal 



 
 

kalimat dan setelah tanda baca titik. ;”kesalahan pemakaian bahasa Indonesia 

terdapat pada kalimat berikut “Batre agak boros klw full internetan 3-4 jamn 

lecet pemakeanyg lain norml” yang seharusnya kata-kata yang tidak baku di 

ganti sehingga menjadi kalimat yang efektifseperti berikut “Batrai agak boros 

kalau full internetan 3-4 jamn lecet pemakaian yang lain normal.”dan faktor-

faktor yang menyebabkan kesalahan berbahasa yang terjadi, yaitu faktor 

pemakai bahasa:, kekurangpahaman terhadap aturan bahasa Indonesia,faktor 

psikologis, faktor lingkungan, dan faktor bahasa meliputi: pengaruh bahasa 

daerah dan pengaruh bahasa asing. 

Saran 

 Berdasarkan pengetahuan peneliti, penelitian analisis kesalahan berbahasa 

bidang morfologi oleh komunitas jual beli online daerah Mataram masih sangat 

kurang.Mengingat masih kurangnya penelitian mengenai kesalahan berbahasa 

bidang morfologi oleh komunitas jual beli online daerah Mataram, maka peneliti 

berharap penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi oleh peneliti yang berminat 

mengkaji kembali analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi. 

 Peneliti sadar penelitian ini jauh dari kata sempurna.Masih banyak 

kekurangan di dalamnya.Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggali lebih 

dalam lagi mengenai analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi oleh 

komunitas jual beli online daerah Mataram. 
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