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ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA DALAM LAPORAN 

PRAKTIKUM MAHASISWA S.1 JURUSAN PMIPA FKIP UNIVERSITAS 

MATARAM DAN KAITANNYA DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA 

INDONESIA DI SMA/MA 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan kajian tentang kesalahan berbahasa yang terdapat 

dalam laporan praktikum mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP Universitas 

Mataram dan kaitannya dengan pembelajaran bahasan Indonesia di SMA/MA. 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagaimanakah 

bentuk kesalahan ejaan, kesalahan pemilihan kata, kesalahan penulisan frasa, dan 

kesalahan penulisan kalimat dalam laporan praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram dan (2) kaitannya dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA/MA. Tujuan penelitian ini sesuai rumusan masalah 

dirinci sebagai berikut: (1) mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa yang 

meliputi kesalahan ejaan, kesalahan pemilihan kata, kesalahan penulisan frasa, 

dan kesalahan penulisan kalimat, serta (2) mendeskripsikan kaitan hasil penelitian 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA/MA. Penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam analisis 

ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan 

menggunakan metode dokumentasi, metode observasi (simak), dan metode catat. 

Kaitannya dengan analisis data, digunakan metode padan, sedangkan teknik yang 

digunakan adalah teknik hubung banding menyamakan dan hubung banding 

membedakan, teknik ganti (substitusi), dan teknik lesap. Adapun penyajian hasil 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode formal dan informal. Hasil 

analisis yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bentuk kesalahan 

penggunaan ejaan seperti kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan 

penggunaan kata depan di, ke dan dari, kesalahan penulisan partikel -pun dan -

lah, kesalahan penggunaan tanda baca, dan kesalahan penulisan unsur serapan. (2) 

Kesalahan pemilihan kata dan pembentukan kata. (3) Kesalahan penulisan frasa 

yang berupa penggunaan frasa yang tidak tepat seperti frasa disebabkan karena. 

(4) Kesalahan penulisan kalimat yaitu: kalimat tidak memiliki subjek dan 

penggunaan konjungsi yang berlebihan. (5) Hasil penelitian berkaitan erat dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA/MA. Hal itu dapat dilihat dari cakupan 

SKKD yang merujuk pada kecermatan siswa dalam menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar.  

 

Kata kunci: analisis kesalahan berbahasa, laporan praktikum, pembelajaran 

bahasa 
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ERROR ANALYSIS OF LANGUAGE IN STUDENTS PRACTICUM 

REPORT S.1 PMIPA FKIP MATARAM UNIVERSITY AND 

CONNECTION WITH INDONESIAN LANGUAGE LEARNING IN 

SMA/MA 

ABSTRACT 

 

This research is the study of language errors contained in the student 

practicum reports S.1 PMIPA FKIP Mataram University and discussion with 

regards to learning Indonesian Language in SMA/MA. The issues discussed in 

this study as follows: (1) how the shape errors in spelling, word choice errors, 

writing errors phrases, sentences and writing errors in the student practicum 

reports S.1 MIPA FKIP Mataram University and (2) with regards to learning 

Indonesian language in SMA/MA. This research purposes in accordance 

formulation of the problem is detailed as follows: (1) describe the error forms of 

language that includes errors in spelling, word choice errors, writing errors 

phrases, sentences and writing errors, and (2) describe the results of research 

linkages with Indonesian language learning in SMA/MA. This research is 

descriptive qualitative. Therefore, the approach used in this analysis is a 

qualitative approach. Methods of data collection is done using the method of 

documentation, methods of observation (see), and the method of record. Relation 

to data analysis, unified method is used, while the technique used is the technique 

of appeal to equate circuit and circuit appeals discriminate, dressing techniques 

(substitution), and the technique disappeared. The presentation of the results of 

data analysis in this study using formal and informal methods. The analysis results 

obtained in this study as follows: (1) the form of the use of spelling errors such as 

capitalization errors, misuse of prepositions di, ke and dari, writing errors -pun 

particles and –lah particels, misuse of punctuation, and writing errors absorption 

elements. (2) Errors choice of words and word formation. (3) Error writing 

phrases such as improper use of phrases like phrase due. (4) Error writing that 

sentence: the sentence does not have a subject and excessive use of conjunctions. 

(5) The results closely related to learning Indonesian language in SMA/MA. It can 

be seen from the coverage SKKD which refers to the accuracy of students in the 

Indonesian language is good and true. 

Keywords: language error analysis, practicum reports, learning a language 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesalahan pemakaian BI merupakan 

kesalahan pemakaian bahasa yang tidak sesuai 

dengan kaidah bahasa itu sendiri, baik itu 

bahasa lisan maupun bahasa tulis. Kesalahan itu 

dapat memunculkan perbedaan pemahaman di 

antara penggunanya. Kesalahan berbahasa 

Indonesia sering dilakukan oleh penuturnya, 

mulai dari masyarakat awam sampai dengan 

masyarakat intelektual. Untuk menggunakan BI 

yang benar, penutur harus secermat mungkin 

dalam menggunakan kaidah sehingga kesalahan 

berbahasa dapat dihindari. Hal ini juga berlaku 

untuk penggunaan BI ragam tulis. 

Menulis merupakan kegiatan 

penyampaian pikiran melalui bahasa tulis, 

terutama penulisan karya ilmiah. Penulisan 

karya ilmiah memiliki bermacam jenis dan 

salah satunya adalah laporan tertulis kegiatan 

praktikum mahasiswa. Seperti halnya karya 

ilmiah lain, laporan praktikum juga harus ditulis 

menggunakan BI yang baik dan yang benar. 

Namun demikian, masih banyak penutur bahasa 

Indonesia yang dalam hal ini adalah mahasiswa, 

belum terampil menulis. Mahasiswa masih 

sering  melakukan kesalahan berbahasa 

Indonesia. Salah satu upaya untuk mengurangi 

kesalahan berbahasa Indonesia adalah 

pembinaan tentang penggunaan BI yang baik 

dan yang benar. Pembinaan menulis dengan BI 

yang baik dan yang benar dapat dilakukan 

melalui mata kuliah Analisis Kesalahan 

Berbhasa Indonesia pada Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta 

mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai mata 

kuliah umum (MKU), mata kuliah wajib 

universitas.  

Meskipun mata kuliah Bahasa Indonesia 

diberikan kepada semua mahasiswa pada 

seluruh program studi di Universitas Mataram, 

mahasiswa masih sering melalukukan kesalahan 

berbahasa Indonesia, misalnya kesalahan 

penggunaan BI pada laporan praktikum oleh 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (PMIPA) FKIP 

Universitas Mataram. Kaidah BI belum cermat 

mereka gunakan.   

 Berdasarkan fenomena-fenomena di 

atas, dalam kajian penelitian ini difokuskan 

pada analisis kesalahan berbahasa Indonesia 

yang terdapat dalam laporan praktikum 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram. Dengan demikian, judul 

yang dipilih adalah “Analisis Kesalahan 

Berbahasa dalam Laporan Praktikum 

Mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA/MA”. Penelitian analisis kesalahan 

berbahasa dalam laporan praktikum mahasiswa 

S.1 Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataram 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

menulis mahasiswa, khususnya dalam membuat 

laporan praktikum.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di 

atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah bagaimana wujud kesalahan 

berbahasa dalam laporan praktikum mahasiswa 

S.1 Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataram 

dan kaitannya dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA/MA. Permasalahan tersebut 

dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian 

berikut ini. 

1. Bagaimanakah jenis kesalahan ejaan 

dalam laporan praktikum mahasiswa S.1 

Jurusan PMIPA FKIP Universitas 

Mataram? 

2. Bagaimanakah jenis kesalahan 

pemilihan kata atau diksi dalam laporan 

praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram? 

3. Bagaimanakah jenis kesalahan penulisan 

frasa dalam laporan praktikum 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram? 

4. Bagaimanakah jenis kesalahan penulisan 

kalimat dalam laporan praktikum 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram? 

5. Bagaimanakah kaitan hasil penelitian 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMA/MA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah di atas, 

tujuan umum penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan 

berbahasa dalam laporan praktikum mahasiswa 

S.1 Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataram 

dan kaitannya dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA/MA. Sementara itu, sepadan 

pula dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian 

yang sudah dirinci pada bagian sebelumnya, 
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tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis kesalahan ejaan 

dalam laporan praktikum mahasiswa S.1 

Jurusan PMIPA FKIP Universitas 

Mataram. 

2. Mendeskripsikan jenis kesalahan 

pemilihan kata atau diksi dalam laporan 

praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram. 

3. Mendeskripsikan jenis kesalahan 

penulisan frasa dalam laporan praktikum 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram. 

4. Mendeskripsikan jenis kesalahan 

penulisan kalimat dalam laporan 

praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram. 

5. Mendeskripsikan kaitan hasil penelitian 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMA/MA. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Secara umum ada dua manfaat 

penelitian ini, yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. Adapun manfaat teoretis yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan 

pembaca mengenai jenis-jenis kesalahan 

berbahasa yang terdapat pada laporan 

praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram dan 

kaitannya dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA/MA. 

2. Menjadi referensi mahasiswa dalam 

memperbaiki laporan praktikum, 

khususnya bagi mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram, 

sehingga dapat menggunakan bahasa 

yang benar sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang berlaku. 

Selain manfaat teoretis di atas, 

penelitian ini juga diharapkan bermanfaat 

secara praktis. Adapun manfaat praktis yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah. 

1. Menjadi referensi bagi peneliti yang 

ingin meneliti tentang jenis-jenis 

kesalahan berbahasa dalam laporan 

praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram dan 

kaitannya dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA/MA. 

2. Menjadi bahan perbandingan bagi 

penelitian yang akan dilakukan. 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

bermanfaat bagi siswa dalam menulis 

laporan dengan baik dan benar sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

berlaku.  

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitan yang relevan dengan 

penelitian ini juga dilakukan oleh Yulianti 

(2011) dalam skripsinya yang berjudul 

“Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan dan 

Tanda Baca dalam Skripsi Mahasiswa Jurusan 

IPS di FKIP Unram”. Yulianti membahas 

bentuk kesalahan berbahasa yakni kesalahan 

pada pemakaian huruf kapital, penggunaan 

huruf miring, penggunaan kata depan di, ke, dan 

penggunaan tanda baca yang terdapat dalam 

skripsi tersebut. Peneliti juga menjelaskan 

penyebab kesalahan yang terdapat dalam skripsi 

mahasiswa tersebut umumnya terjadi karena 

kurangnya pemahaman mahasiswa tentang 

ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

Penelitian tentang kesalahan berbahasa 

dilakukan juga oleh Bahri (2012) dengan judul 

penelitian “Analsis Kesalahan Berbahasa dalam 

Harian Lombok Post dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP/MTs”. 

Penelitian tersebut membahas tentang kesalahan 

penggunaan kalimat efektif yang mencakup 

aspek ketepatan, kecermatan, dan kehematan, 

serta kesalahan penggunaan afiks dan kesalahan 

penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf 

miring, dan penggunaan tanda baca. 

Penelitian relevan lainnya dilakukan 

oleh Huzaeva (2014) dalam skripsinya 

“Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Artikel 

Hasil Lomba Karya Ilmiah Peserta Didik SMA 

Negeri 1 Gerung Tahun 2013”. Dalam 

penelitianya, Huzaeva membahas tentang 

kesalahan berbahasa yang meliputi kesalahan 

penulisan kata berimbuhan, kesalahan penulisan 

kata depan di dan kata depan ke, kesalahan 

penulisan partikel –pun, kesalahan pemakaian 

tanda baca titik (.) dan kesalahan tanda baca 

koma (,). Peneliti juga membahas kesalahan 

berbahasa tataran morfologi yang meliputi 

peluluhan bunyi-bunyi gugus konsonan dan 

penggunaan afiks yang tidak tepat. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

tersebut memiliki persamaan yakni sama-sama 

mengkaji analisis kesalahan berbahasa. Akan 

tetapi, dalam penulisan ini akan dikaji 

kesalahan berbahasa dengan objek yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu 

kesalahan berbahasa yang terdapat dalam 

penulisan laporan praktikum mahasiswa S.1 

Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataram dan 

kaitannya dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA/MA. Kesalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini mengacu pada (1) 

kesalahan dalam penggunaan ejaan, (2) 

kesalahan dalam pemilihan kata, (3) kesalahan 

dalam penulisan frasa, (4) kesalahan dalam 

penulisan kalimat, dan (5) hubungannya dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA/MA. 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini akan dipaparkan 

teori-teori yang melandasi penelitian ini. Teori-

teori ini digunakan untuk menganalisis dan 

menjelaskan fenomena kebahasaan sesuai 

dengan permasalahan yang dirumuskan dan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

dirincikan dari rumusan permasalahan 

dimaksud. Di samping itu, suatu penelitian 

dengan dasar teori yang baik akan membantu 

mengarahkan peneliti dalam upaya menjelaskan 

fenomena yang diteliti. Adapun teori-teri yang 

dimaksud yaitu teori tentang kesalahan 

berbahasa, kaidah ejaan, pemilihan kata atau 

diksi, penulisan frasa, penulisan kalimat, dan 

teori tentang laporan.  

   

 

2.2.1 Bahasa Indonesia yang Baik dan yang 

Benar 

Alwi (2003: 19) menjelaskan bahwa 

bahasa yang benar merupakan pemakaian 

bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah yang 

dibakukan, sedangkan bahasa yang baik 

merupakan pemakaian ragam bahasa Indonesia 

yang tepat dan serasi menurut golongan penutur 

dan jenis pemakaian bahasa. Zainal Arifin 

(2009: 11) menambahkan bahwa bahasa 

Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia 

yang digunakan sesuai dengan aturan atau 

kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, 

sedangkan bahasa Indonesia yang baik adalah 

bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan 

norma kemasyarakatan yang berlaku. Setyawati 

(2013: 8) dalam bukunya mengatakan untuk 

dapat menggunakan bahasa dengan baik dan 

benar, harus diperhatikan situasi pemakaian dan 

kaidah yang digunakan. Dalam situasi resmi 

harus digunakan bahasa Indonesia yang 

mencerminkan sifat keresmian; dalam situasi 

yang tidak resmi tidak seharusnya digunakan 

bahasa Indonesia ragam baku.      

Berdasarkan paparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa bahasa Indonesia yang baik 

dan yang benar dapat diartikan pemakaian 

ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya 

dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang 

berlaku. Pernyataan berbahasa Indonesia yang 

baik dan yang benar mengacu pada ragam 

bahasa yang memenuhi persyaratan kebaikan 

dan kebenaran. 

 

2.2.2 Analisis Kesalahan Berbahasa 

Pada bagian ini dipaparkan teori tentang 

kesalahan berbahasa, sumber kelasahan 

berbahasa, dan pendapat-pendapat tentang 

analisis kesalahan berbahasa. Teori tersebut 

dipaparkan secara berturut-turut berikut ini. 

 

2.2.2.1 Kelasalahan Berbahasa 

Istilah kesalahan berbahasa memiliki 

pengertian yang beragam. Menurut Setyawati 

(2013: 11) Kesalahan berbahasa yaitu 

penyimpangan norma atau kaidah-kaidah 

bahasa yang telah ditentukan. Tarigan (2011: 

67) menambahkan ada dua istilah yang 

bersinonim (memiliki makna yang kurang lebih 

sama), kesalahan (error) dan kekeliruan 

(mistake) dalam pengajaran bahasa kedua. 

Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa 

yang menyimpang dari kaidah bahasa yang 

berlaku dalam bahasa itu, namun tidak 

dipandang sebagai pelanggaran berbahasa. 

Kekeliruan terjadi pada anak (siswa) yang 

sedang belajar bahasa. Kekeliruan berbahasa 

cendrung diabaikan dalam analisis kesalahan 

berbahasa karena sifatnya tidak acak, 

individual, tidak sistematis dan tidak permanen. 

Jadi, kesalahan berbahasa difokuskan pada 

kesalahan berbahasa berdsarkan penyimpangan 

kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu.  

Sutrisno (dalam Andriani, 2005: 12) 

mengatakan bahwa tiap-tiap bahasa mempunyai 

kaidah-kaidah tertentu, baik berupa kaidah-

kaidah ketatabahasaan maupun kekosakataan. 

Kaidah-kaidah tersebut bagi pemakai 

merupakan pedoman yang harus ditaati dalam 

mengungkapkan pikirannya dengan 

menggunakan bahasa baku dan tidak baku. Oleh 
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karena itu, bentuk-bentuk yang 

pembentukannya sesuai dengan kaidah itu harus 

dikembangkan pemakainnya.  

Merujuk pada pemikiran tentang 

pengertian kesalahan berbahasa di atas, dapat 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-

bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang 

meliputi kata, kalimat, paragraf, yang 

menyimpang dari sistem kaidah bahasa 

Indonesia yang berlaku.  

 

2.2.2.2 Sumber Kesalahan Berbahasa 

Setyawati (2013: 13-14) mengatakan 

bahwa pangkal penyebab kesalahan bahasa ada 

pada orang yang menggunakan bahasa yang 

bersangkutan bukan pada bahasa yang 

digunakannya. Penggunaan bahasa yang 

menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku 

dalam bahasa itu. Penyebab kesalahan 

berbahasa ada pada orang yang menggunakan 

bahasa yang bersangkutan bukan pada bahasa 

yang digunakannya. Berikut tiga kemungkinan 

penyebab seseorang dapat salah dalam 

berbahasa.  

1) Terpengaruh bahasa yang lebih dahulu 

dikuasainya. Ini dapat berarti bahwa 

kesalahan berbahasa disebabkan oleh 

interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama 

(B1) terhadap bahasa kedua (B2) yang 

sedang dipelajari si pembelajar.  

2) Kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap 

bahasa yang dipakainya dapat menjadi 

sumber kesalahan dalam berbahasa. 

Kesalahan seperti ini sering disebut dengan 

istilah kesalahan intrabahasa (intralingual 

error).  

3) Selain itu, pengajaran bahasa yang kurang 

tepat atau kurang sempurna. Hal ini 

berkaitan dengan bahan yang diajarkan atau 

yang dilatihkan dan cara pelaksanaan 

pengajaran.  

Berdasarkan kategori taksonomi 

kesalahan atau kekeliruan bahasa, dapat 

diprediksikan sumber-sumber kesalahan bahasa. 

Dalam konteks ini sumber kesalahan itu terkait 

dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik 

dan yang benar. Penyimpangan bahasa yang 

diukur berada pada tataran penggunaan ejaan 

yang disempurnakan, pemilihan kata, penulisan 

frasa, dan penulisan kalimat. 

 

 

 

2.2.2.3 Analisis Kesalahan Berbahasa 

Analisis kesalahan berbahasa adalah 

suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh 

peneliti atau guru bahasa, yang meliputi: (1) 

kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, (2) 

mengidentifikasi kesalahan, dan (3) 

menjelaskan kesalahan itu (Setyawati 2011: 15). 

Menurut Parera (1997: 98) analisis kesalahan 

berbahasa merupakan tindakan dan studi formal 

dan sistematis untuk mengidentifikasi kesulitan-

kesulitan dalam pembelajaran bahasa. Melalui 

analisis kesalahan berbahasa, dapat diungkap 

berbagai hal mengenai kesalahan berbahasa 

yang dibuat oleh pemelajar bahasa.   

Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam 

setiap tataran linguistik (kebahasaan). Ada 

kesalahan yang terjadi dalam tataran fonologi, 

morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik. 

Kesalahan berbahasa dapat disebabkan oleh 

intervensi (tekanan) bahasa pertama (B1) 

terhadap bahasa kedua (B2). Kesalahan 

berbahasa yang paling umum terjadi akibat 

penyimpangan kaidah bahasa. Hal itu terjadi 

oleh perbedaan kaidah (struktur) bahasa 

pertama (B1) dengan bahasa kedua (B2). Selain 

itu, kesalahan terjadi oleh adanya transfer 

negatif atau intervensi B1 pada B2. Dalam 

pengajaran bahasa, kesalahan berbahasa 

disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya: 

kurikulum, guru, pendekatan, pemilihan bahan 

ajar, serta cara pengajaran bahasa yang kurang 

tepat (Tarigan dalam Bahri 2012: 12). 

 

2.2.3 Pemilihan Kata atau Diksi 

Secara linguistik telah banyak definisi 

mengenai kata. Chaer (2011: 16) mengatakan 

bahwa kata adalah satuan ujaran (bahasa) 

terkecil yang secara inhern memiliki sebuah 

makna yang disebut makna leksikal, makna 

denotasi, dan makna lugas. Dalam bahasa 

Indonesia kata memiliki empat kategori 

sintaktis utama: (1) verba atau kata kerja, (2) 

nomina atau kata benda, (3) adjektiva atau kata 

sifat, dan (4) adverbial atau kata tugas yang 

terdiri atas beberapa subkelompok yang lebih 

kecil, misalnya preposisi atau kata depan, 

konjungtor atau kata sambung, dan partikel 

(Alwi dkk, 2003: 36). Sebuah kata dapat 

menduduki salah satu fungsi di dalam kalimat. 

Kata dapat sebagai subjek (S), sebagai predikat 

(P), sebagai objek (O), atau sebagai keterangan 

(Ket.).   

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa 

makna sebuah kata sangat tergantung pada 
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konteksnya, untuk itu dalam menulis karya 

ilmiah perlu memperhatikan pemilihan kata 

atau diksi. Gorys Keraf menjelaskan (1994: 39) 

pemilihan kata atau diksi mencakup pengertian 

kata–kata mana yang harus dipakai untuk 

mencapai suatu gagasan, bagaimana 

membentuk pengelompokan kata–kata yang 

tepat atau menggunakan ungkapan–ungkapan, 

dan gaya mana yang paling baik digunakan 

dalam suatu situasi. 

 

2.2.4 Frasa 

Frasa adalah satuan linguistik yang 

secara potensial merupakan gabungan dua kata 

atau lebih, yang tidak mempunyai ciri-ciri 

klausa atau tidak melampaui  batas subjek atau 

predikat dengan kata lain, sifatnya tidak 

predikatif (Ramlan 1996: 151). Chaer (2011: 

19) menjelaskan bahwa frasa dibentk dari dua 

buah kata atau lebih dan mengisi salah satu 

fungsi sintaksis. Verhaar (dalam Sulistyowati, 

2012: 11) menyatakan bahwa frasa adalah 

kelompok kata yang merupakan bagian 

fungsional dari tuturan yang lebih panjang.  

Berdasarkan beberapa penjelasan 

tentang frasa di atas dapat disimpulkan bahwa 

frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih 

yang tidak bersifat predikatif. Predikatif adalah 

sifat fungsional bagi unsur klausa. Kata-kata 

tersebut dapat diperluas dengan meambahkan 

unsur-unsur tertentu, tetapi hasil perluasan ini 

masih tetap pada tataran sintaktis yang sama. 

Misalnya verba datang, dapat diperluaas 

menjadi sudah datang atau tidak datang dan 

kedua bentuk perluasan ini masih tetap berada 

pada tataran yang sama, yakni tataran frasa. 

 

2.2.5 Klausa 

Klausa adalah satuan sintaksis yang di 

dalam satuan atau konstruksi itu terdapat sebuah 

predikat, bila dalam satuan itu tidak terdapat 

predikat, maka satuan itu bukan sebuah klausa 

(Chaer, 2011: 20). Menurut pendapat Arifin 

(2008: 34) klausa adalah satuan gramatikal yang 

berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya 

terdiri atas subjek dan predikat. Klausa atau 

gabungan kata itu berpotensi menjadi kalimat. 

Sedangkan menurut Alwi dkk (2003: 36) klausa 

merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua 

kata, atau lebih, yang mengandung unsur 

predikasi.  

Dari beberapa pendapat ahli di atas, 

dapat disimpulkan  bahwa klausa adalah satuan 

sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih, 

yang mengandung subjek dan predikat dan 

berpotensi menjadi kalimat. Dia cantik. Bentuk 

pada kalimat dia cantik sering diacu sebagai 

kalimat atau juga sebagai klausa bergantung 

pada cara memandangnya. Bentuk itu disebut 

klausa jika cara pandangnya didasarkan pada 

struktur internalnya. Setiap konstruksi sintaksis 

yang terdiri atas unsur subjek dan predikat 

(tanpa memperhatikan intonasi atau tanda baca 

akhir) disebut dengan klausa.  

 

2.2.6 Kalimat 

Kalimat adalah satuan  bahasa yang 

secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola 

intonasi final dan secara aktual maupun 

potensial terdiri atas klausa. Chaer (2011: 22) 

menjelaskan bahwa kalimat adalah serangkaian 

kata yang tersusun secara bersistem sesuai 

dengan kaidah yang berlaku untuk 

mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan 

yang relatif lengkap. Kalimat terdiri dari 

konstituen dasar dan intonasi final, sebab 

konjungsi bila diperlukan. Kesatuan kalimat 

dalam bahasa tulis dimulai dari penggunaan 

huruf kapital pada awal kalimat dan diakhiri 

dengan penggunaan tanda titik, tanda tanya, 

atau tanda seru pada akhir kalimat. Menurut 

Ramlan (2005: 23) satuan gramatik yang 

dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai 

nada akhir turun atau naik disebut 

kalimat. Dalam kaitannya dengan satuan-satuan 

sintaksis yang lebih kecil (kata, frasa, dan 

klausa) bahwa kalimat adalah satuan sintaksis 

yang disusun dari konsituen dasar, yang 

biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan 

konjugsi bila diperlukan, serta disertai dengan 

intonasi final. 

 

2.2.7 Kaidah Ejaan  

Menurut Arifin dkk. (dalam Bahri 2012: 

15) ejaan dapat diartikan sebagai keseluruhan 

peraturan bagaimana melambngkan bunyi 

ujaran dan bagaimana hubungan antara 

lambang-lambang itu dalam suatu bahasa. 

Secara teknis yang dimaksud dengan ejaan 

adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan 

penulisan tanda baca. Hal yang senada juga 

dijelaskan oleh beberapa ahli bahasa terkait 

dengan pengertian ejaan. Kridalaksana (2008: 

54) mengemukakan pendapat bahwa ejaan 

adalah pengembangan bunyi bahasa dengan 

kaidah tulis menulis yang distandarkan. Dalam 

KBBI (2005: 285) ejaan diartikan sebagai 
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kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam 

bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. 

Dari beberapa pendapat para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ejaan adalah 

keseluruhan peraturan untuk melambangkan 

bunyi-bunyi ujaran dalam bentuk tulisan serta 

dalam menggunkan tanda baca. 

 

2.2.9 Laporan 

Menurut Keraf (1994: 284), Laporan 

adalah suatu cara komunikasi dimana penulis 

menyampaikan informasi kepada seseorang atau 

suatu badan karena tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya. Laporan berisi 

informasi yang didukung oleh data yang 

lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan.  

Data disusun sedemikian rupa sehingga akurasi 

informasi yang kita berikan dapat dipercaya dan 

mudah dipahami (Soegito dalam Wardani 2008: 

23). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa laporan adalah suatu bentuk 

penyampaian informasi yang didukung oleh 

data yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga 

informasi yang diberikan dapat dipercaya serta 

mudah dipahami. Dalam penyampaiannya, 

laporan dapat bersifat lisan maupun tertulis.  

 

2.2.10 Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Untuk mendapatkan pemahaman tentang 

kesalahan berbahasa pada laporan praktikum 

dengan fokus pembahasan yang mengacu pada 

aspek pemakaian huruf, penulisan kata, dan 

pemakaian tanda baca dalam kaitannya dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA/MA, 

peneliti mencoba memberikan gambaran 

keterkaitan tersebut. 

Menurut Degeng (1989 dalam Bahri 

2012: 36) pembelajaran merupakan upaya 

membelajarkan siswa. Kegiatan pengupayaan 

ini akan mengakibatkan siswa dapat 

mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan 

efisien. Upaya-upaya yang dilakukan dapat 

berupa analisis tujuan dan karakteristik studi 

dan siswa, analisis sumber belajar, menetapkan 

strategi pengorganisasian, isi pembelajaran, 

menetapkan strategi penyampaian 

pembelajaran, menetapkan strategi pengolahan 

pembelajaran, dan menetapkan prosedur 

pengukuran hasil pembelajaran. Gilstrap dan 

Martin (1975 dalam Bahri 2012: 37) juga 

menyatakan bahwa peran pengajar lebih erat 

kaitannya dengan keberhasilan pembelajaran, 

terutama berkenaan dengan kemampuan 

pengajar dalam menetapkan strategi. 

Belajar bahasa hakikatnya adalah belajar 

komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran 

bahasa diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan pembelajaran dalam 

berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan 

(Depdikbud, 1995). Hal ini relevan dengan 

kurikulum 2004 bahwa kompetensi 

pembelajaran bahasa di arahkan ke dalam empat 

subaspek, yaitu mendengarkan, membaca, 

berbicara, dan menulis. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftif 

kualitatif. Menurut Djajasudarma (2006 dalam 

Sya’baniatun 2013: 33) bahwa metode deskriftif 

adalah gambaran ciri-ciri data secara akurat 

sesuai dengan sifat alamiah data itu sendiri. 

Sehingga jenis penelitian ini dilakukan 

berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan 

penelitian kualitatif adalah kegiatan yang 

berlangsung secara simultan dengan kegiatan 

analisis data (Mahsun, 2011: 256). Analisis 

kualitatif terfokus pada penunjukan makna, 

deskripsi, penjernihan, penempatan data pada 

konteksnya masing-masing dan sering kali 

terlukis dalam bentuk kata-kata dari angka-

angka.  

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data sangat penting 

dalam sebuah penelitian. Berikut akan 

dipaparkan penjelasan tentang data dan sumber 

data penelitian ini. 

 

3.2.1 Data 

Arikunto (2013: 161) menjelaskan 

bahwa data dalam penelitian adalah hasil 

pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta 

ataupun angka. Objek penelitian ini adalah 

laporan praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram dan 

kaitannya dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA/MA. Objek yang diteliti 

adalah kesalahan berbahasa Indonesia yang 

meliputi: (1) kesalahan dalam penggunaan 

kaidah EYD , (2) kesalahan dalam pemilihan 

kata, (3) kesalahan dalam penulisan frasa, dan 

(3) kesalahan dalam penulisan kalimat. 
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3.2.2 Sumber Data 

Hal lain yang erat kaitannya dengan data 

adalah sumber data. Sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto, 2013: 172). Adapun 

sumber data penelitian ini adalah laporan 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram. Pemilihan sumber data 

dilakukan dengan acak, yaitu laopran praktikum 

mahasiswa S.1 Program Studi Kimia angkatan 

2009, 2010, 2011, dan 2012. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan 

oleh masing-masing angkatan yang dijadikan 

sumber data dalam penelitian ini. Dari masing-

masing angkatan tersebut diambil dua orang 

untuk mewakili setiap angkatannya. Pemilihan 

sampel sebagai sumber data dalam penelitian ini 

dilakukan menggunkan teknik purposive, yaitu 

cara penarikan sampel yang ditentukan oleh 

peneliti sesuai dengan kebutuhannya (Sudjana, 

2006 dalam Bahri, 2012: 39). 

 

3.3 Metode dan Teknik Penyediaan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu 

keharusan dalam suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti mengumpulkan data 

menggunakan metode-metode berikut. 

 

3.3.1 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan, 

pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan 

informasi pemberian atau pengumpulan bukti 

serta keterangan terkait dengan data-data yang 

akan dikaji dalam penelitian. Arikunto (2013: 

201) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya.  

Dalam penelitian ini digunakan metode 

dokumentasi untuk pengumpulan, pemilihan, 

dan penyimpanan berita atau data di laporan 

praktikum sebagai objek penelitian terutama 

tentang kesalahan berbahasa yang terdapat di 

dalamnya.  

 

3.3.2 Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan 

secara cermat terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan dengan menggunkan teknik 

membaca untuk mengetahui letak kesalahan 

penggunaan bahasa. Dalam hal ini, kesalahan-

kesalahan yang bisa dipertimbangkan dan 

dinilai dalam suatu kala bertingkat untuk 

menghasilkan sebuah rancangan perbaikan dari 

kesalahan-kesalahan sebelumnya (Arikunto, 

2013: 199). Keraf (1984: 162) mengatakan 

bahwa observasi adalah pengamatan langsung 

kepada suatu objek yang akan diteliti. 

Metode observasi ini dapat disejajarkan 

dengan metode yang dikemukakan oleh Mahsun 

(2011: 93) yang mengatakan bahwa metode 

simak adalah cara yang digunakan dalam 

penelitian bahasa dengan penggunaan bahasa. 

Istilah menyimak di sini tidak hanya berkaitan 

degan penggunaan secara lisan, akan tetapi juga 

penggunaan bahasa secara tertulis. 

 

3.3.3 Teknik Catat 

Pengumpulan data dengan metode ini 

dilakukan setelah memperoleh semua data yang 

ada pada proses dokumentasi dan observasi 

dengan mengumpulkan dan mencatat kembali 

data dari buku-buku khususnya data 

penggunaan bahasa yang kurang tepat, 

kemudian dipadukan dengan buku yang 

digunakan sebgai dasar untuk mengkaji masalah 

penggunaan bahasa yang baik dan yang benar 

sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. 

 

3.3 Metode dan Teknik Analisis Data 

Tahapan analisis data merupakan 

tahapan yang sangat menentukan karena pada 

tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur 

keberadaan objek penelitian sudah harus 

diperoleh. Oleh karena itu, dalam penanganan 

tahapan analisis data diperlukan metode dan 

teknik yang baik, sehingga mendapatkan hasil 

yang baik pula. Berikut ini peneliti paparkan 

metode dan teknik yang digunakan dalam 

menganalisis data. 

 

3.3.1 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang 

dilakukan untuk mengklasifikasikan atau 

mengelompokkan data. Pada tahap ini 

dilakukan upaya mengelompokkan, 

menyamakan data yang sama dan membedakan 

data yang memang berbeda, serta menyisihkan 

pada kelompok lain data yang serupa, tetapi 

tidak sama. Dengan kata lain pada tahap ini 

dilakukan pemilahan atau memilah data yang 

diperlukan atau tidak. 

Metode yang digunkan menganalisis 

data adalah metode padan. Metode padan dibagi 

menjadi dua macam, yaitu metode padan 

intralingual dan metode padan ekstralingual. 

Sesuai dengan jenis penelitian, yaitu penelitian 
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deskriptif dan kualitatif, maka metode yang 

akan digunakan adalah metode pada 

intralingual. Metode padan intralingual 

merupakan metode analisis data dengan cara 

menghubungbandingkan unsur-unsur yang 

bersifat lingual, baik yang terdapat di dalam 

satu bahasa maupun di dalam beberapa bahasa 

yang berbeda (Mahsun, 2011: 117).  

 

3.3.2 Teknik Analisis Data 

Selaras dengan metode penelitian di 

atas, dalam penelitian ini ada beberapa teknnik 

yang digunakan untuk menganalisis data. 

Berikut akan dipaparkan teknik-teknik tersebut. 

 

1. Teknik Hubung Banding Menyamakan 

(HBS) dan Teknik Hubung Banding 

Membedakan (HBB) 

Teknik HBS adalah teknik yang 

digunakan untuk mengelompokkan data yang 

sama, sedangkan teknik HBB adalah teknik 

yang digunakan untuk mengelompokkan data 

yang berbeda (Mahsun, 2011: 119). 

Penggunaan kedua teknik ini dilakukan dengan 

tujuan memilih hal-hal yang diperlukan dan 

sesuai dengan data yang diharapkan muncul, 

misalnya dalam sebuah kalimat ditemukan 

kesalahan penggunaan bentuk di sebagai 

preposisi dibandingkan dengan penggunaan 

bentuk di sebagai preposisi yang benar. 

  

2. Teknik Ganti (substitusi) 

Teknik ganti merupakan teknik 

menganalisis bahasa dengan menggantikan 

bahasa di dalam suatu konstruksi dengan satuan 

bahasa lain di luar konstruksi. (Kesuma dalam 

Andriani, 2013: 47) Berdasarkan pengertian ini, 

teknik ini memerlukan minimal dua konstruksi 

yang memiliki satuan-satuan bahasa. Pertama, 

konstruksi pengganti dan satuan yang 

digantikan. Teknik ini digunakan dengan tujuan 

mengetahui tingkat kesamaan suatu kata. Dalam 

penelitian ini, data dianalisis menggunakan 

teknik ganti, yaitu dengan mengganti satuan 

bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang 

lain dalam konstruksi kalimat. 

 

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Tahap selanjutnya adalah hasil analisis 

data, penyajian dari hasil analisis data akan 

disajikan dengan menggunakan dua cara yakni 

metode formal dan informal (Mahsun, 2011: 

279). Metode informal adalah perumusan 

dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk 

penggunaan terminologi yang bersipat teknis. 

Sedangkan metode formal adalah perumusan 

dengan menggunakan tanda-tanda atau 

lambang-lambang. 

Dalam penelitian laporan praktikum 

peneliti akan memaparkan hasil penelitian 

dalam bentuk kata-kata biasa atau kalimat 

dalam bahasa Indonesia serta menggunakan 

lambang berupa simbol-simbol fonem maupun 

pemakaian tanda baca. Hal ini tidak lain 

ditujukan untuk memudahkan dalam memahami 

isi dari hasil penelitian. 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, pada bab pembahasan ini dipaparkan 

bentuk-bentuk kesalahan berbahasa indonesia 

yang ditemukan dalam laporan praktikum 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram yang meliputi: (1) 

kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa 

Indonesia yang disempurnakan (EYD), (2) 

kesalahan dalam pemilihan dan pembentukan 

kata (3) kesalahan dalam bidang frasa, dan (4) 

kesalahan dalam bidang kalimat. Selain itu, 

dalam bab ini dijelaskan keterkaitan antara 

kesalahan berbahasa yang ada dalam laporan 

praktikum mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA/MA. Berikut ini 

dipaparkan satu per satu bentuk kesalahan 

tersebut. 

 

4.1 Kesalahan dalam Penggunaan Ejaan 

(EYD) 

Berikut ini berturut-turut dikemukakan 

kesalahan dalam penerapan kaidah ejaan bahasa 

Indonesia yang disempurnakan (EYD) yang 

terdapat dalam laporan praktikum mahasiswa 

S.1 Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataram. 

Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi: (a) 

kesalahan pemakaian huruf besar atau huruf 

kapital, (b) kesalahan pemakaian huruf miring, 

c) kesalahan  penulisan kata depan di, ke dan 

dari, (d) kesalahan penulisan partikel -lah dan 

pun, dan (e) kesalahan dalam penggunaan tanda 

baca.   

 

4.1.1 Kesalahan dalam Pemakaian Huruf 

Kapital 

Kesalahan pemakaian huruf kapital 

ditemukan dalam laporan praktikum mahasiswa 
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S.1 Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataram. 

Kesalahan pemakaian huruf kapital dapat di 

lihat dari data di bawah ini. 

(1) butanol merupakan golongan alkohol 

dimana alkohol memiliki…… 

(2) bagian hidrokarbon alkohol bersifat 

hidrofobik. . . . 

(3) bila rantai hidrokarbon ini cukup 

panjang, sifat…… 

Jika ditinjau dari segi bahasa, penulisan 

pada data (1), (2), (3), dan (4) tidak sesuai 

dengan kaidah EYD. Menurut EYD, huruf 

kapital digunakan sebagai huruf pertama pada 

awal kalimat atau setelah tanda titik. Hal itu 

merupakan penyimpangan terhadap kaidah 

bahasa yang berlaku. Kesalahan pemakaian 

huruf kapital pada data di atas dapat diperbaiki 

sebagai berikut. 

(1) Butanol merupakan golongan alkohol di 

mana alkohol memiliki…… 

(2) Bagian hidrokarbon alkohol bersifat 

hidrofobik. . . . 

(3) Bila rantai hidrokarbon ini cukup 

panjang, sifat…… 

Huruf kapital juga digunakan sebagai 

huruf pertama unsur-unsur nama orang. Namun 

sebagai catatan huruf kapital tidak dipakai 

sebagai huruf pertama nama orang yang 

digunakan sebagai nama jenis atau satuan 

ukuran. Pada data (10), (11) dan (12) berikut 

terjadi kesalahan dalam penulisan unsur nama 

orang. 

(4) …..membentuk senyawa Br dan jelaga 

pun hilang (syabantini,2008). 

(5) …..akan lebih tinggi dibandingkan 

dalam kondisi dingin (kotz,2003). 

(6) …..membentuk ikatan hydrogen dalam 

air (herlina, 2008). 

Kata yang dicetak miring pada data (4), 

(5), dan (6) merupakan penulisan kata yang 

salah. Seharusnya huruf pertama yang dipakai 

pada awal kata unsur nama ditulis 

menggunakan huruf kapital pada awal katanya. 

Penulisan penggunaan huruf kapital pada data 

tersebut dapat diperbaiki sebagai berikut. 

(4) …..membentuk senyawa Br dan jelaga 

pun hilang (Syabantini, 2008). 

(5) …..akan lebih tinggi dibandingkan 

dalam kondisi dingin (Kotz, 2013). 

(6) …..membentuk ikatan hydrogen 

dalam air (Herlina, 2008). 

 

1.1.2 Kesalahan dalam Penulisan Huruf 

Miring 

Kelasahan pemakain huruf miring 

ditemukan dalam laporan praktikum mahasiswa 

S.1 Jurusan MIPA FKIP Universitas Mataram. 

Kesalahan pemakain huruf miring tersebut 

dapat dilihat dari kalimat berikut ini. 

(7) Naftalena mrupakan mol planor 

dengan kedua cincin menggunakan 

bersama kedua atom karbon 

(8) Oleh karenanya, florogosional dapat 

larut dalam air….. 

(9) Penggunaan indikator metil orange 

pada sampel untuk mengetahui kapan 

dihentikannya titrasi. 

Kalimat di atas tidak sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang di sempurnakan. 

Kata Naftalena, mol planor, florogosional, 

metil orange, non polar, dan hidroksinya 

merupakan kata dari bahasa asing. Berdasarkan 

kaidah bahasa Indonesia yang berlaku bahwa 

kata atau ungkapan yang bukan bahasa 

Indonesia (bahasa asing) ditulis menggunakan 

huruf miring. Kalimat tersebut dapat diperbaiki 

menjadi sebagai berikut.  

(7) Naftalena mrupakan mol planor 

dengan kedua cincin yang 

menggunakan kedua atom karbon 

secara bersamaan. 

(8) Oleh karenanya, florogosional dapat 

larut dalam air….. 

(9) Penggunaan indikator metil orange 

pada sampel digunakan untuk 

mengetahui waktu dihentikannya 

titrasi. 

 

4.1.3 Kesalahan dalam Penulisan Kata 

Depan di, ke dan dari 

Menurut kaidah EYD, kata depan di, ke, 

dan dari ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata 

yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata 

seperti kepada dan daripada. Berikut contoh-

contoh kesalahan penulisan kata depan di, ke, 

dan dari yang terdapat dalam laporan 

praktikum. 

(10) …..memiliki komposisi merata atau 

serba sama diseluruh bagian 

volumenya. 

(11) Fase organik mengandung banyak 

senyawa dan lebih solid 

dibandingkan dengan fase cair, 

sehingga fase organik cenderung 

berada dibawah. 

(12) Disamping itu asam benzoate juga 

dapat larut….. 
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Kata depan di jika diikuti oleh kata yang 

menunjukkan kata tempat, maka penulisannya 

harus dipisah. Data di atas merupakan contoh 

penggunaan kata depan di yang salah karena 

tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Penulisan data yang salah di atas dapat 

diperbaiki menjadi sebagai berikut. 

(10) …..memiliki komposisi merata atau 

serba sama di seluruh bagian 

volumenya. 

(11) Fase organik mengandung banyak 

senyawa dan lebih solid 

dibandingkan dengan fase cair, 

sehingga fase organik cenderung 

berada di bawah. 

(12) Di samping itu asam benzoate juga 

dapat larut….. 

Bentuk di sebagai prefiks harus 

dibedakan dari bentuk di sebagai preposisi. 

Apabila digabung dengan kata dasar pun, 

prefiks di- tidak mengalami perubahan bentuk. 

Bentuk di sebagai prefiks penulisannya harus 

digabung dengan kata yang mengikutinya. 

Berikut akan dipaparkan data yang 

menggunakan prefiks di- yang salah.  

(13) …..menjadi bercampur setelah di 

kocok beberapa kali, ketika 

molekul…… 

(14) …..ketika di uji dengan kertas 

lakmus. 

(15) …..dipanaskan dan di tambahkan 

H2SO4 sehingga menjadi….. 

Kata yang dicetak miring pada kalimat 

(13-15) merupakan bentuk yang salah karena 

pemisahan kata tersebut tidak tepat. Seharusnya 

kata yang dicetak miring pada data (13-15) 

ditulis serangkai, sesuai dengan kaidah ejaan 

bahasa Indonesia yang disempurnakan, bahwa 

bentuk di- sebagai prefiks penulisannya harus 

digabung. Data di atas dapat diperbaiki menjadi 

sebagai berikut. 

(13) …..menjadi bercampur setelah 

dikocok beberapa kali, ketika 

molekul…… 

(14) …..ketika diuji dengan kertas lakmus. 

(15) …..dipanaskan dan ditambahkan 

H2SO4  

 

4.1.4 Kesalahan dalam Penggunaan Partikel 

–lah dan –pun 

 Partikel yang berbentuk –pun dalam 

bahasa Indonesia ditulis dengan dua cara. 

Pertama, partikel –pun ditulis terpisah dari kata 

yang mendahuluinya. Kedua, ditulis serangkai 

dari kata yang mendahuluinya. Adapun 

penulisan partikel –pun yang ditulis serangkai 

adalah kelompok kata yang lazim dianggap 

padu ditulis serangkai. Misalnya adapun, 

ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, 

dan walaupun. Penggunaan partikel -pun 

peneliti temukan dalam penulisan laporan 

praktikum mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram, seperti pada data berikut. 

(16) …..sehingga terjadi reaksi substitusi 

membentuk senyawa Br dan 

jelagapun hilang. 

Penggunaan partikel –pun pada data di 

atas salah, karena tidak sesuai dengan kaidah 

ejaan yang berlaku. Kata yang dicetak miring 

pada data tersebut seharusnya penulisan katanya 

harus dipisah. Data tersebut dapat diperbaiki 

menjadi sebagai berikut. 

(16) …..sehingga terjadi reaksi substitusi 

membentuk senyawa Br dan jelaga 

pun hilang. 

 

4.1.5 Kesalahan dalam Penggunaan Tanda 

Baca 

Kesalahan tanda baca yang terdapat 

dalam laporan praktikum mahasiswa S.1 

Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataram 

antara lain sebagai berikut: pemakaian tanda 

titik (.) dan pemakaian tanda koma (,). Berikut 

dipaparkan kesalahan-kesalahan tersebut secara 

urut.  

 

4.1.4.1 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik 

(.) 

Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

bahwa tanda titik digunakan pada akhir kalimat 

yang bukan pertanyaan atau seruan. Kesalahan 

tanda titik yang ditemukan dalam laporan 

praktikum mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram adalah sebagai berikut. 

(17) …..dalam air dan eter sehingga 

dimasukkan dalam kelas S.1 

(18) …..sehingga dimasukkan kedalam 

kelas kelarutan A1 

(19) …..bersifat asam sehingga 

dimasukkan kedalam kelas kelarutan 

B 

Kesalahan data tersebut adalah tidak 

menggunakan tanda titik pada akhir kalimat. 

Data (17), (18), dan (19) dapat diperbaiki 

menjadi sebagai berikut. 

(17) …..dalam air dan eter sehingga 

dimasukkan dalam kelas S1. 
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(18) …..sehingga dimasukkan ke dalam 

kelas kelarutan A1. 

(19) …..bersifat asam, sehingga 

dimasukkan ke dalam kelas kelarutan 

B. 
 

4.1.4.2 Kesalahan dalam Penggunaan Tanda 

Koma (,) 

Berikut ini dipaparkan kesalahan dalam 

penggunaan tanda koma yang terdapat pada 

laporan praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram. Adapun 

contoh kesalahan tersebut sebagai berikut. 

(20) Oleh karenanya florogosional dapat 

larut dalam air….. 

(21) Selain itu zat pengotor akan 

mengganggu struktur kristal dan 

memperoleh… 

(22) Jadi jelas bahwa warna hitam pada 

kertas….. 

Tanda koma dipakai di belakang kata 

atau ungkapan penghubung antar kalimat yang 

terdapat pada awal kalimat. Termasuk di 

dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, 

meskipun begitu, dan akan tetapi. Pada data di 

atas tidak menggunakan tanda koma setelah 

kata-kata seperti disebutkan di atas. Data 

tersebut dapat diperbaiki menjadi sebagai 

berikut. 

(20) Oleh karenanya, florogosional dapat 

larut dalam air….. 

(21) Selain itu, zat pengotor akan 

mengganggu struktur kristal dan  

memperoleh… 

(22) Jadi, jelas bahwa warna hitam pada 

kertas….. 

Selain kesalahan-kesalahan kaidah 

bahasa yang sudah dipaparkan di atas, 

ditemukan juga kesalahan dasar yang terjadi 

pada penulisan laporan praktikum. Adapun 

kesalahan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut. 

(23) …..terdapat dalam juml;ah yang 

sedikit. 

(24) …..larut dalam senyaawa non polar, 

misalnya lemak akan….. 

(25) …..air melarutkan fenol, 

alkohol,aldehid,keton,amina dan 

senyawa lain….. 

Kesalahan di atas merupakan kesalahan 

dasar dalam penggunaan kaidah ejaan bahasa 

Indonesia yang disempurnakan. Pada data (23) 

dan (24) terjadi kesalahan dalam pemakaian 

tanda titik dua dan penulisan huruf yang 

berlebihan. Pada data (25) juga terdapat 

kesalahan yang sangat mendasar, yaitu data 

tersebut tidak memperhatikan kaidah penulisan 

bahasa Indonesia. Data tersebut dapat diperbaiki 

menjadi sebagai berikut. 

(23) …..terdapat dalam jumlah yang 

sedikit. 

(24) …..larut dalam senyawa non polar, 

misalnya lemak akan….. 

(25) …..air melarutkan fenol, alkohol, 

aldehid, keton, amina dan senyawa 

lain….. 

 

4.2 Kesalahan Berbahasa dalam Taksonomi 

Kategori Linguistik 

4.2.1 Kesalahan Berbahasa dalam Tataran 

Morfologi 

Kesalahan dalam tataran morfologi 

sering terjadi dalam ragam bahasa tulis. Hal ini 

juga terdapat dalam laporan praktikum 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram. Bentuk kesalahan 

berbahasa dalam tataran morfologi tersebut 

akan dipaparkan dibawah ini. 

 

4.2.1.1 Penghilangan Prefiks ber-  

Pemakai bahasa Indonesia sering 

menghilangkan prefiks ber- pada kata-kata 

bentukan, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. 

Prefiks ber- yang dihilangkan, tentu saja hal ini 

tidak benar. Berikut penghilangan prefiks ber- 

yang peneliti temukan dalam laporan praktikum 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram. 

(26) Tidak jauh beda dengan titrasi yang 

pertama. 

 Kata beda pada kalimat di atas 

merupakan kata dasar yang menduduki 

predikat. Sesuai kaidah bahasa Indonesia yang 

baku, dalam predikat tersebut harus 

dieksplesitkan prefiks ber-, yaitu menjadi 

berbeda. Jadi, perbaikan kalimat (26) adalah 

sebagai berikut. 

(26) Tidak jauh berbeda dengan titrasi yang 

pertama. 

 

4.2.1.2 Kesalahan dalam Pemilihan Kata 

 Dalam bahasa Indonesia sering dijumpai 

penggunaan bentuk di mana, yang mana, dari 

mana, kapan, dan kata tanya yang lain sebagai 

penghubung atau terdapat dalam kalimat berita 

(bukan kalimat tanya). Kesalahan dalam 

pemilihan kata ini terdapat dalam laporan 

praktik mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 
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Universitas Mataram. Berikut data yang 

memperlihatkan kesalahan tersebut. 

(27) Penggunaan indikator metil orange 

pada sampel untuk mengetahui kapan 

dihentikannya titrasi. 

(28) ……standar adalah larutan yang 

sudah diketahui konsentrasinya, 

dimana dalam percobaan ini 

larutan…… 

(29) Percobaan ini termasuk dalam titrasi 

pembentukan senyawa kompleks 

yang merupakan titrasi dimana terjadi 

reaksi pembentukan ion-ion 

kompleks….. 

Penggunaan bentuk kapan dan dimana 

pada kalimat (27-29) kemungkinan dipengaruhi 

oleh bahasa asing, khususnya bahasa inggris. 

Namun dalam bahasa Indonesia sudah ada 

penghubung yang lebih tepat dan sesuai dengan 

kaidah ejaan bahasa Indonesia yang 

disempurnakan. Penulisan kalimat (27-29) 

dapat diperbaiki menjadi kalimat berikut. 

(27) Indikator metil orange pada sampel 

digunakan untuk mengetahui waktu 

dihentikannya titrasi. 

(28) ……standar adalah larutan yang 

sudah diketahui konsentrasinya, yang 

dalam percobaan ini larutan…… 

(29) Percobaan ini termasuk dalam titrasi 

pembentukan senyawa kompleks 

yang merupakan titrasi yang 

menyebabkan terjadinya reaksi 

pembentukan ion-ion kompleks….. 

         

4.2.1.3 Kesalahan dalam Bidang Frasa 

Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa 

disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: (a) 

penggunaan unsur berlebihan atau mubazir dan 

(b) penjamakan ganda. Kesalahan berbahasa 

dalam bidang frasa terdapat dalam laporan hasil 

praktikum mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram. Kesalahan tersebut 

terdapat pada kalimat berikut. 

(30) Hal ini disebabkan karena indikator 

yang digunakan terkadang tidak 

susuai jumlahnya saat ditambahkan 

dengan larutan, sehingga 

berpengaruh…. 

(31) Perubahan warna pada larutan 

kemungkinan disebabkan karena 

interaksi yang tidak biasanya antara 

iodin dan pelarut etanol. 

(32) Hal ini disebabkan karena 

penambahan urea membuat larutan… 
 

Kalimat (30), (31) dan (32) merupakan 

bentuk yang salah karena terdapat kata yang 

mengandung makna yang sama (bersinonim). 

Bentuk disebabkan karena adalah bentuk yang 

tidak boleh digunakan secara bersamaan karena 

hal yang ditunjuk adalah sama. Jika kata itu 

digunakan secara bersamaan, salah satu kata 

tersebut menjadi mubazir. Agar tidak 

menggunakan kata yang berlebihan, kata yang 

berpasangan tersebut cukup digunakan salah 

satu saja. Kalimat (30), (31), dan (32) akan 

menjadi benar apabila ditulis menjadi sebagai 

berikut. 

(30) Hal ini disebabkan oleh indikator 

yang digunakan terkadang tidak 

susuai  jumlahnya saat ditambahkan 

dengan larutan, sehingga 

berpengaruh…. 

(31) Perubahan warna pada larutan 

kemungkinan disebabkan oleh 

interaksi yang tidak biasanya antara 

iodin dan pelarut etanol. 

(32) a. Hal ini disebabkan oleh 

penambahan urea menyebabkan 

larutan… 

b. Hal ini karena penambahan urea 

menyebabkan larutan… 

 

4.2.1.4 Kesalahan Bidang Kalimat 

Kesalahan bidang kalimat terdapat 

dalam laporan praktikum mahasiswa S.1 

Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataram. 

Kesalahan tersebut dapat dilihat dari beberapa 

kategori kesalahan berbahasa bidang kalimat di 

bawah ini. 

 

a) Kalimat Tidak Bersubjek 

Kaliamt itu paling sedikit harus terdiri 

atas subjek dan predikat, kecuali kalimat 

perintah atau ujaran yang merupakan jawaban 

pertanyaan. Biasanya kalimat yang subjeknya 

tidak jelas terdapat dalam kalimat rancu, yaitu 

kalimat yang berprediakt verba aktif transitif di 

depan subjek terdapat preposisi.  Gejala seperti 

itu juga terdapat dalam laporan praktikum 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram.  

(33) Dalam percobaan pertama yaitu 

kristalisasi asam benzoate dengan 

sublimasi naftalen kotor akan 

menghasilkan kristal dan naftalen 

murni. 

(34) Pada percobaan pertama yaitu 

kristalisasi asam benzoate yaitu yang 
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pertama melarutkan asam benzoate 

dengan methanol.  

(35) Pada percobaan kali ini 

menggunakan karbon aktif karena 

karbon memiliki  sifat dan 

kemampuan untuk menyerap larutan 

yang terkandung dalam air. 

(36) Tetapi, akan berwarna pink 

kemerahan dalam larutan basa. 

 

Subjek kalimat di atas tidak jelas atau 

kabur karena subjek kalimat aktif tersebut 

didahului preposisi dalam. Kata-kata lain yang 

sejenis dengan preposisi itu, yang sering 

mengaburkan subjek adalah di, untuk, bagi, 

dari, dengan, sebagai, merupakan, dan kepada. 

Perbaikan semacam kalimat di atas 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (a) jika 

ingin tetap mempertahankan preposisi yang 

mendahului subjek, maka predikat diubah 

menjadi bentuk pasif dan (b) jika menghendaki 

predikat tetap dalam bentuk aktif, maka 

preposisi yang mendahului subjek harus 

dihilangkan. Dua pertimbangan tersebut dapat 

digunakan untuk memperbaiki kalimat (57), 

(58), dan (59). Data (60) merupakan data yang 

tidak sesuai dengan kaidah EYD. Data tersebut 

tidak memiliki subjek yang jelas. Data (57-60) 

dapat diperbaiki menjadi berikut ini. 

(57a) Dalam percobaan pertama, yaitu 

kristalisasi asam benzoate dengan 

sublimasi naftalen kotor dihasilkan 

kristal dan naftalen murni.   

(57b) Percobaan pertama, yaitu kristalisasi 

asam benzoate dengan sublimasi 

naftalen kotor menghasilkan kristal 

dan naftalen murni.  

(58a) Pada percobaan pertama, yaitu 

kristalisasi asam benzoate, 

dilarutkan asam benzoate dengan 

methanol. 

(58b) Percobaan pertama, yaitu kristalisasi 

asam benzoate, melarutkan asam 

benzoate dengan methanol.  

(59a)  Pada percobaan ini digunakan 

karbon aktif. Karbon aktif memiliki 

sifat dan kemampuan untuk 

menyerap larutan yang terkandung 

dalam air. 

(59b) Percobaan ini menggunakan karbon 

aktif. Karbon aktif memiliki sifat 

dan kemampuan untuk menyerap 

larutan yang terkandung dalam air. 

(60)  Namun demikian, indikator PP 

berwarna pink kemerahan dalam 

larutan basa.   

 

b) Penggunaan Konjungsi yang Berlebihan 

Kekurangcermatan pemakai bahasa 

dapat mengakibatkan penggunaan konjungsi 

yang berlebihan. Hal itu terjadi karena dua 

kaidah bahasa bersilang dan bergabung dalam 

sebuah kalimat. Berikut contoh 

kekurangcermatan penggunaan konjungsi dalam 

laporan praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram. 

(61)  Adapun untuk membebaskan Iodium 

dari KI tersebut, maka digunakan 

larutan H2SO4 1 M. 

Pemakai bahasa tidak menyadari kalau 

bentuk (1) menggunakan padanan yang tidak 

serasi, yaitu penggunaan dua konjungsi 

sekaligus. Seharusnya konjungsi yang 

digunakan satu saja. Perbaikan kalimat tersebut 

dapat dituliskan sebagai berikut. 

(61a) Adapun untuk membebaskan Iodium 

dari KI tersebut, digunakan larutan 

H2SO4 1 M. 

(61b) Untuk membebaskan Iodium dari KI 

tersebut, maka digunakan larutan 

H2SO4 1 M. 

   

4.3 Hubungan penelitian dengan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA/MA 

Analisis kesalahan berbahasa dalam 

laporan praktikum mahasiswa S.1 Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Mataram secara 

umum dapat dikaitkan dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA/MA. Dari kajian 

penelitian yang membahas tentang penggunaan 

ejaan yang mencakup pemakaian huruf, 

penulisan kata, dan penggunaan tanda baca 

dalam laporan praktikum dapat dipastikan 

keterkaitannya melalui tiga komponen tersebut.  

 Penggunaan ejaan dalam laporan 

praktikum dari kajian yang dilakukan, peneliti 

menemukan terjadinya penyimpangan terhadap 

kaidah ejaan yang berlaku dan jika dikaitkan 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia, 

penggunaan ejaan ini bergantung dari 

kemampuan siswa dalam memahami 

penggunaan tanda baca dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung ketika 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di 

sekolah. 
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 Jadi, analisis kesalahan berbahasa 

Indonesia jika dikaitkan dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di tingkat SMA/MA tidak 

terlepas dari kompetensi dasar yang sudah 

ditentukan dalam kurikulum, yakni 

keterampilan mendengarkan, membaca, 

berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan 

ini saling berkaitan antara yang satu dengan 

lainnya. Pada bagian ini, berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan, peneliti menemukan 

keterkaitan pokok antara analisis kesalahan 

berbahasa dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia yang lebih mengacu pada 

keterampilan menulis peserta didik. Karena 

bagaimanapun pembelajaran bahasa Indonesia 

tidak lepas dari dua komponen dasar yakni 

kemampuan secara lisan dan tertulis para 

peserta didik. 

   
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa dalam analisis 

kesalahan berbahasa pada laporan praktikum 

mahasiswa S.1 Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Mataram ditemukan bentuk 

kesalahan antara lain (1) kesalahan dalam 

penulisan ejaan bahasa Indonesia yang 

disempurnakan (EYD) meliputi (a) kesalahan 

pemakaian huruf kapital, (b) kesalahan 

penulisan kata depan di, ke dan dari, (c) 

kesalahan penggunaan partikel –lah dan –pun, 

(d) kesalahan penggunaan tanda baca, dan (e) 

kesalahan penulisan unsur serapan. (2) 

Kesalahan dalam pemilihan kata dan 

pembentukan kata turunan meliputi (a) 

penghilangan prefiks meng-, (b) penghilangan 

prefiks ber-. (3) Kesalahan dalam penulisan 

frasa yang berupa pemakain frasa yang tidak 

tepat. (4) Kesalahan dalam penulisan kalimat 

meliputi (a) kalimat tidak bersubjek, (b) 

penggunaan konjungsi yang berlebihan.       

Selain itu, analisis kesalahan berbahasa 

dalam laporan praktikum ini berkaitan erat 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA/MA. Hal ini didukung oleh kompetensi 

dasar yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Dalam hal ini kompetensi 

dasar menulis sangat dominan dalam 

pendeskripsian keterkaitan analisis kesalahan 

berbahasa dalam laporan praktikum mahasiswa 

S.1 Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataram 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia. 

Cakupan SKKD yang merujuk pada kecermatan 

siswa dalam menggunakan bahasa yang baik 

dan yang benar terangkum di dalamnya.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

simpulan yang telah dipaparkan, disarankan 

agar penelitian yang serupa dapat terus 

dikembangkan untuk meningkatkan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

yang benar. Saran tersebut dipaparkan di bawah 

ini. 

1. Menggunakan bahasa yang baik dan 

yang benar merupakan karakter luhur 

yang harus diterapkan pada setiap 

individu, terutama siswa sebagai 

generasi penerus bangsa harus mampu 

menampilkan karakter masing-masing. 

Oleh sebab itu, pemilihan tata cara 

berbicara sangat menunjang bagi 

pembentukan pribadi yang mempunyai 

budi pekerti yang baik. 

2. Semua pihak agar menerapkan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik 

dan yang benar dalam tulis menulis, 

khususnya dalam situasi formal atau 

resmi. 

3. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia 

hendaknya menjunjung tinggi bahasa 

Indonesia untuk mempersatukan suku, 

adat, dan budaya yang ada di Indonesia. 
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