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ABSTRAK 

 

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mendeskripsikan  bentuk-

bentuk kesalahan berbahasa dalam artikel hasil lomba karya ilmiah peserta didik  

SMAN 1 Gerung tahun 2013. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah metode dokumentasi dan metode simak dengan teknik catat. Metode 

analisis data menggunakan metode padan intralingual dengan teknik HBS dan 

HBB. Selain itu, metode penyajian hasil analisis data menggunakan metode 

formal dan informal. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk kesalahan 

berbahasa yang terdapat dalam artikel hasil lomba karya ilmiah peserta didik 

SMAN 1 Gerung tahun 2013 adalah  kesalahan penerapan kaidah ejaan yang 

meliputi kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan pemakaian huruf miring, 

kesalahan penulisan kata berimbuhan, kesalahan penulisan kata ulang, kesalahan 

penulisan gabungan kata, kesalahan penulisan kata depan, kesalahan penulisan 

partikel –pun, kesalahan penulisan unsur serapan, kesalahan pemakaian tanda 

titik, dan  kesalahan pemakaian tanda koma. Selain itu, kesalahan tataran 

morfologi meliputi kesalahan penggunaan afiks yang tidak tepat yakni 

penggunaan prefiks dan sufiks yang tidak tepat dan peluluhan bunyi-bunyi 

konsonan yang tidak tepat. Adapun kesalahan berbahasa tataran sintaksis meliputi 

kesalahan bidang frase dan kesalahan bidang kalimat. Kesalahan bidang frase 

meliputi kesalahan penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir dan kesalahan 

penjamakan yang ganda. Kesalahan bidang kalimat meliputi kalimat tidak 

bersubjek, kalimat tidak berpredikat, kalimat tidak bersubjek dan berpredikat, 

antara  predikat dan objek yang tersisipi, penggunaan konjungsi yang berlebihan, 

penggunaan konjungsi yang salah, penggunaan konjungsi yang tidak tepat, dan 

penggunaan kata tanya yang tidak perlu. 

 

Kata kunci: kaidah ejaan, afiks, frase, kalimat 

 

 

 



 
 

I. PENDAHULUAN 

Semua orang membutuhkan bahasa karena melalui bahasa, manusia 

berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dan tidak langsung baik dalam 

bentuk lisan maupun tulis. Begitu juga dengan peserta didik di lembaga 

pendidikan, mereka membutuhkan bahasa untuk berinteraksi baik di lingkungan 

sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 

Peserta didik tentunya menggunakan bahasa lisan dan tulis dalam 

berkomunikasi dan penggunaannya pun sama pentingnya pada setiap 

pembelajaran di sekolah. Bahasa lisan digunakan peserta didik untuk 

mengungkapkan ide pikiran, pendapat, pertanyaan, alasan, kritikan, dan 

sanggahan, begitupula dengan bahasa tulis. Namun, keduanya tentu menggunakan 

media yang berbeda. Bahasa lisan menggunakan media lisan yang disertai oleh 

mimik, intonasi, dan gerakan tubuh untuk mendukung komunikasi yang 

dilakukan, sedangkan bahasa tulis menggunakan  media tulis yang memerlukan   

tanda baca, unsur gramatikal, dan diksi yang tepat agar dapat dipahami dengan 

mudah dan benar. 

Bahasa tulis berkaitan erat dengan menulis. Menulis secara umum dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Menulis merupakan 

kegiatan yang bersifat aktif dan produktif, artinya menulis merupakan kegiatan 

yang menghasilkan tulisan.  

Materi pembelajaran menulis sangat beragam, disesuaikan dengan tingkat 

pendidikannya, misalnya, materi pembelajaran menulis di tingkat SMA sudah 

mengarah pada pemenuhan kebutuhan praktis, seperti menulis karya ilmiah. 

Penulisan karya ilmiah pada tahap SMA merupakan tahap lanjutan karena penulisan 

karya ilmiah dalam pembelajaran bahasa Indonesia telah diperkenalkan pada 

peserta didik sejak pendidikan tingkat menengah pertama. Pembelajaran menulis 

di tingkat SMA seperti yang diuraikan tersebut merupakan lanjutan dari menulis 

berjenjang. dari tingkat sebelumnya. 

Keluhan rendahnya kemampuan menulis dengan baik dan benar di 

kalangan peserta didik khususnya peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) bukan masalah baru lagi dalam dunia  pendidikan. Sangat ironis 

tampaknya bila kesalahan berbahasa dilakukan oleh kaum terpelajar yang  

seharusnya menjadi tuntunan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Fenomena tersebut juga peneliti temui ketika melaksanakan PPL di 

SMAN 1 Gerung. Pada artikel kelas XII IPA SMAN 1 Gerung terdapat banyak 

kesalahan berbahasa misalnya kesalahan penerapan pemakaian tanda baca, huruf 

kapital, preposisi seperti di, ke, dan dari, serta kesalahan penggunaan partikel  - 

pun. Selain itu, kesalahan juga terjadi pada pembentukan kata, frasa dan kalimat. 

Kesalahan-kesalahan tersebut sering terjadi berulang-ulang baik dalam 

penulisan karya ilmiah maupun nonilmiah. Pengulangan kesalahan terjadi karena 

kekurangsadaran dan kekurangtahuan peserta didik tentang kesalahannya, padahal 

ketika pembelajaran bahasa Indonesia, guru sering menyelipkan materi 

penggunaan kaidah kebahasaan dalam bahasa tulis. Peserta didik tidak begitu 

memaknai  yang disampaikan oleh guru sehingga kesalahan yang sama atau 

kesalahan lain muncul pada tulisan peserta didik.  Oleh karena itu, dalam kajian 



 
 

ini peneliti akan memfokuskan diri pada analisis kesalahan berbahasa yang 

terdapat pada artikel peserta didik SMAN 1 Gerung. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah bentuk-bentuk kesalahan berbahasa dalam artikel hasil 

lomba karya ilmiah  peserta didik  SMAN 1 Gerung tahun 2013”? 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk 

kesalahan berbahasa dalam kaidah ejaan diantaranya kesalahan pemakaian huruf, 

kesalahan penulisan kata, kesalahan pemakaian tanda baca, kesalahan berbahasa 

tataran morfologi, dan kesalahan berbahasa tataran sintaksis. 

 Manfaat penelitian ini adalah diharapkan akan memperkaya khazanah 

pengetahuan kebahasaan khususnya dalam bidang analisis kesalahan berbahasa 

dan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

dalam upaya menganalisis kesalahan berbahasa dalam penulisan artikel. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2006) dengan judul “Analisis 

Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Koran Lombok Post Edisi Maret dan 

Manfaatnya sebagai Media Pengajaran dalam Mata kuliah Analisis Kesalahan 

Berbahasa”. Selain itu, Kusmirawati (2011) juga melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kesalahan Pemakaiaan Huruf Kapital dan Penulisan Kata pada 

Majalah Gaul Terbitan Gramedia Edisi 2010”.  

Penelitian juga dilakukan oleh Yuliantini (2011) dalam skripsinya yang 

berjudul “Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca dalam Skripsi 

Mahasiswa Jurusan IPS di FKIP Universitas Mataram”. Selain itu , penelitian 

dilakukan oleh Bahri (2012) dengan judul  penelitian “Analisis Kesalahan 

Berbahasa dalam Harian Lombok Post dan Kaitannya dengan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP/MTs”. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode 

dokumentasi dan metode simak dengan teknik catat. Metode analisis data 

menggunakan metode padan intralingual dengan teknik HBS dan HBB. Selain itu, 

metode penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk Kesalahan Berbahasa Penerapan Kaidah Ejaan 

4.1.1 Kesalahan Pemakaian Huruf 

A. Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital 

1. … suatu ikatan dengan satu kata yang diberi nama KORUPSI. (artikel 002, 

par: 2, bar: 2) 

  Kata yang dicetak tebal pada kalimat (1)  merupakan bentuk yang salah 

karena menunjukkan kesalahan pemakaian huruf kapital.  Huruf kapital tidak 

perlu dipakai pada semua huruf kata tersebut yang berada di akhir kalimat  kecuali 

pada penulisan judul karangan. Kalimat tersebut akan menjadi benar apabila 

ditulis menjadi sebagai berikut. 

1. … suatu ikatan dengan satu kata yang diberi nama korupsi.  



 
 

B. Kesalahan Pemakaian Huruf  Miring 

Kesalahan pemakaian huruf miring ditemukan dalam artikel hasil lomba 

karya ilmiah peserta didik SMAN 1 Gerung tahun 2013. Kesalahan tersebut 

terdapat pada kalimat-kalimat berikut ini. 

1. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia …. (artikel 012, par: 1, bar: 2) 

 Kata-kata  yang dicetak tebal pada kalimat (1)  merupakan  bentuk  yang 

salah. Seharusnya pada kata-kata tersebut, ditulis dengan huruf miring. Hal ini 

sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, bahwa huruf 

miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang 

dikutip dalam tulisan. Kalimat tersebut akan menjadi benar apabila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia …. 

4.1.1 Kesalahan Penulisan Kata. 

A. Kesalahan Penulisan Kata Berimbuhan 

1. … di tekan ke tingkat serendah mungkin. (artikel 006, par: 2, bar: 6)  

   Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat (1) merupakan bentuk yang 

salah karena terdapat kesalahan penulisan kata berimbuhan. Kata di tersebut 

bukan berfungsi sebagai kata depan melainkan sebagai awalan. Bentuk di yang 

merupakan awalan lazimnya membentuk kata kerja dan mempunyai pasangan 

bentuk dengan kata kerja yang berawalan meN-. Sebagai awalan, bentuk di- 

ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kalimat (1) akan menjadi benar 

apabila ditulis menjadi sebagai berikut. 

1. … ditekan ke tingkat serendah mungkin.   

B. Kesalahan Penulisan Kata Ulang 

1. Sungguh ironis dibayangkan orang orang yang merelakan rasa cinta …. 

(artikel 002, par: 2, bar: 5) 

   Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat (1)  merupakan bentuk yang 

salah karena penulisan kata ulang murni  tidak tepat.  Kalimat (1)  akan menjadi 

benar apabila ditulis menjadi sebagai berikut: 

1. Seiring berjalannya waktu masalah itu perlahan-lahan memunculkan jati 

dirinya …. 

C. Kesalahan Penulisan  Gabungan Kata 

1. Dewasa ini orangtua harus lebih berhati-hati dalam memberi tontonan kepada 

anaknya .... (artikel 008, par: 2, bar: 1) 

   Kata yang dicetak tebal pada kalimat (1)  merupakan bentuk yang salah 

karena penulisan gabungan kata tersebut tidak tepat. Seharusnya kalimat (1) dan 

(2) unsur-unsurnya ditulis terpisah bukan ditulis serangkai kecuali gabungan kata 

yang maknanya sudah dianggap padu. Kalimat  tersebut akan menjadi benar 

apabila ditulis menjadi sebagai berikut: 

1. Dewasa ini orang tua harus lebih berhati-hati dalam memberi tontonan kepada 

anaknya ... 

D. Kesalahan Penulisan Kata Depan 

1. Apakah harus bertahan dibawah …. (artikel 002, par: 4, bar: 1) 

   Kata yang dicetak tebal pada kalimat  (1─12) merupakan bentuk yang  

salah karena tidak tepat dalam penulisan kata di sebagai kata depan.  Bentuk di 

yang merupakan kata depan tidak membentuk kata kerja, tetapi menyatakan 



 
 

makna tempat. Seharusnya kata depan di (dalam kata-kata yang dicetak tebal) 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kalimat (1─2) akan menjadi benar 

apabila ditulis menjadi sebagai berikut. 

1. Apakah harus bertahan di bawah ….  

E. Kesalahan Penulisan Partikel -pun 

Partikel yang berbentuk -pun dalam bahasa Indonesia ditulis dengan dua 

cara. Ada bentuk –pun yang ditulis terpisah dan di pihak lain, ada pula bentuk –

pun yang ditulis serangkai dengan unsur yang mendahuluinya. Akan tetapi, sering 

terjadi kesalahan penulisan partikel –pun. Hal ini juga terdapat dalam artikel hasil 

lomba karya ilmiah peserta didik SMAN 1 Gerung. Kesalahan tersebut terdapat 

pada kalimat-kalimat berikut ini. 

1. … tidak diharapkan oleh siapapun. (artikel 003, par: 1, bar: 1) 

2. … tidak ada satupun agama di Indonesia …. (artikel 012, par:5, bar: 5) 

   Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat (1) dan (2)  merupakan 

kesalahan penulisan partikel –pun. Seharusnya dipisah dari kata yang 

mengikutinya kecuali sudah termasuk dalam bentuk kata penghubung atau kata 

yang lazim dianggap padu . bentuk –pun yang ditulis secara terpisah dari unsur 

yang mendahuluinya adalah -pun yang berpadanan dengan kata juga atau saja. 

Kedua kalimat tersebut akan menjadi benar apabila ditulis menjadi sebagai 

berikut. 

1. … tidak diharapkan oleh siapa pun. 

2. … tidak ada satu pun agama di Indonesia ….  

F. Kesalahan Penulisan Unsur Serapan 

1. … hidup sebagai mahluk sosial …. (artikel 002, par: 2, bar: 7) 

2. … belajar mengajar secara holistik …. (artikel 002, par: 7, bar: 2) 

   Kata yang dicetak tebal pada kalimat (1) dan (2) merupakan bentuk yang 

salah  karena  penulisan unsur serapan dari bahasa asing dalam kalimat tersebut 

tidak tepat.   Kata-kata yang dicetak tebal  tersebut akan menjadi benar apabila 

ditulis menjadi sebagai berikut. 

1.  makhluk 

2. holistis 

2.1.3 Kesalahan Pemakaian Tanda Baca 

A. Kesalahan Pemakaian Tanda Titik 

1. Korupsi. Sepatah kata yang memang …. (artikel 003, par: 1, bar: 1) 

Kalimat (1) merupakan bentuk yang salah karena terdapat kesalahan 

pemakaian tanda baca titik. Seharusnya tanda baca titik dipakai untuk mengakhiri 

kalimat bukan mengakhiri kata. Hal ini sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan, bahwa tanda titik dipakai pada akhir kalimat 

yang bukan pertanyaan atau seruan. Kalimat (1) akan menjadi benar apabila 

ditulis menjadi sebagai berikut. 

1. Korupsi merupakan sepatah kata yang memang ….  

B. Kesalahan Pemakaian Tanda  Koma 

1. Selain itu juga peran guru sangat penting sekali….  (artikel 002, par: 7, bar: 2) 

Pada kalimat (1) terdapat kesalahan pemakaian baca koma. Tanda koma 

dipakai sebagai pembatas antara unsur ungkapan penghubung antarkalimat dan 

bagian kalimat yang mengikutinya. Tanda koma dipakai pula untuk memisahkan 



 
 

bagian dalam kalimat majemuk setara. Kalimat-kalimat  tersebut akan menjadi 

benar apabila ditulis menjadi sebagai berikut. 

1. Selain itu,  peran guru sangat penting sekali… 

2.2 Bentuk Kesalahan Berbahasa Tataran Morfologi 

4.2.1 Peluluhan Bunyi-Bunyi Gugus Konsonan yang Tidak Tepat 

Gugus konsonan /pr/, /st/, /sk/, /tr/, /sp/,/kh/ dan /kl/ pada awal  kata dasar 

tidak luluh jika dilekati prefiks meng- dan prefiks peng-. Akan tetapi, dalam 

artikel hasil lomba karya ilmiah peserta didik SMAN 1 Gerung terdapat kesalahan 

peluluhan bunyi gugus konsonan. Kesalahan tersebut dapat dilihat pada kalimat 

berikut ini. 

1. Sungguh ironis jika dibayangkan orang orang yang merelakan rasa cinta 

terhadap tanah airnya tergores oleh sebercak tinta hitam tanpa memikirkan arti 

penting dari apa fungsi sebenarnya mahluk sosial, itulah mereka  para tikus-

tikus penghianat bangsa, dimana KKN sebagai surga duniawi bagi mereka.  

(artikel 002, bar: 2, bar: 7) 

  Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat (1) merupakan bentuk yang 

salah karena adanya gejala peluluhan bunyi gugus konsonan yang tidak tepat. 

Seharusnya, gugus konsonan /kh/ pada awal kata dasar tidak luluh  jika dilekati  

prefiks peng-. Kalimat (1) akan menjadi benar apabila ditulis sebagai berikut. 

1. Sungguh ironis jika dibayangkan orang-orang yang merelakan rasa cinta 

terhadap tanah airnya tergores oleh sebercak tinta hitam tanpa memikirkan arti 

penting sebagai mahluk social. Mereka itulah para tikus pengkhianat bangsa 

yang menganggap KKN sebagai surga duniawi bagi mereka.   

2.2.2 Penggunaan Afiks yang Tidak Tepat 

Kesalahan penggunaan afiks terdapat dalam artikel hasil lomba karya 

ilmiah peserta didik SMAN 1 Gerung tahun 2013. Kesalahan tersebut terdapat 

pada beberapa kalimat  berikut ini. 

1. Jika kita ingin agar program pendidikan karakter berjalan dengan baik dan 

efektif maka sekolah harus menyiapkan fasilitas fasilitas serta 

memproklamirkan gerakan-gerakan menarik yang dapat menggugah minat 

dari siswa, seperti dengan mendirikan warung kejujuran, gerakan memiliki 

SIM kejujuran, serta telepon kejujuran. (artikel 002, par: 6, bar: 3) 

   Kata yang dicetak tebal pada kalimat (1) merupakan bentuk yang salah 

karena dalam tulisan tersebut adanya gejala penggunaan afiks yang tidak tepat. 

Pada kalimat (1) terdapat gejala pemakaian  sufiks –ir. Padahal sufiks tersebut 

tidak baku. Pemakaian sufiks asing itu tidak tepat karena penyerapannya dari 

bahasa Belanda tidak dilakukan secara benar. Oleh karena itu, sufiks tersebut 

jangan dipakai. Sebagai penggantinya, kita memakai unsur serapan yang berasal 

dari bahasa Inggris. Kalimat  tersebut akan menjadi benar apabila ditulis menjadi 

sebagai berikut.  

1. Jika kita ingin agar program pendidikan karakter berjalan dengan baik dan 

efektif, sekolah harus menyiapkan fasilitas fasilitas serta memproklamasikan 

gerakan-gerakan menarik yang dapat menggugah minat dari siswa, seperti 

dengan mendirikan warung kejujuran, gerakan memiliki SIM kejujuran, dan  

mendirikan telepon kejujuran.  

 



 
 

2.3 Bentuk Kesalahan Berbahasa Tataran Sintaksis  

Kesalahan berbahasa tataran sintaksis dapat berupa kesalahan  dalam 

bidang frase dan kesalahan dalam bidang kalimat. Kesalahan dalam bidang frase 

dan kesalahan dalam bidang kalimat ditemukan dalam artikel hasil lomba karya 

ilmiah SMAN 1 Gerung tahun 2013. Adapun bentuk-bentuk kesalahan tersebut 

akan dipaparkan sebagai berikut. 

1.3.1 Kesalahan dalam Bidang Frase 

Kesalahan berbahasa dalam bidang frase dapat disebabkan oleh beberapa 

hal, di antaranya: (a) penggunaan unsur berlebihan atau mubazir dan (b) 

penjamakan yang ganda. Kesalahan berbahasa dalam bidang frase terdapat dalam 

artikel hasil lomba karya ilmiah peserta didik SMAN 1 Gerung tahun 2013. 

Kesalah tersebut terdapat pada kalimat-kalimat berikut ini. 

1. Keterlibatan para pelajar dalam pemberantasan ini tidak masuk ke ranah 

penindakan, karena upaya penindakan adalah merupakan suatu kewenangan 

institusi dari penegak hukum. (artikel 003, par: 3, bar: 5) 

Kata adalah dan merupakan yang terdapat pada kalimat (1) mempunyai 

fungsi yang sama, yaitu sebagai penanda predikat. Jika  kata itu digunakan secara 

bersamaan, salah satu di antara pasangan kata tersebut menjadi mubazir. Agar 

tidak menimbulkan kemubaziran,  kata yang berpasangan tersebut sebenarnya 

cukup digunakan salah satu saja sesuai dengan konteks kalimatnya. Kata adalah  

dipakai dalam kalimat nominal yang subjeknya diri pertama, kedua, dan ketiga. 

Biasanya juga dipakai dalam kalimat nominal yang berisi definisi. Kata 

merupakan dipakai pada kalimat nominal yang subjeknya bukan diri pertama, 

kedua, dan ketiga. Kalimat (1) akan menjadi benar apabila ditulis menjadi sebagai 

berikut. 

1. Keterlibatan para pelajar dalam pemberantasan ini tidak masuk ke ranah 

penindakan, karena upaya penindakan  merupakan suatu kewenangan institusi 

dari penegak hukum. 

4.3.2  Kesalahan Bidang Kalimat 
Kesalahan bidang kalimat terdapat dalam artikel hasil lomba karya ilmiah 

peserta didik SMAN 1 Gerung tahun 2013. Adapun kesalahan tersebut dapat 

dilihat dari beberapa segi sebagai berikut: 

A. Kalimat Tidak Bersubjek 

1. Selain itu dapat membentuk karakter  peduli terhadap sesama, mementingkan 

kepentingan bersama dan tidak egois terhadap kepentingan pribadinya.  

(artikel 015, par: 3, bar: 9) 

  Kalimat (1)   tidak efektif  karena tidak memiliki subjek. Kalimat paling 

sedikit harus terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat (1)  akan menjadi benar 

apabila ditulis menjadi sebagai berikut. 

1. Selain itu, pendidikan karakter dapat membentuk karakter peduli terhadap 

sesama, mementingkan kepentingan bersama, dan tidak egois terhadap 

kepentingan pribadinya. 

B. Kalimat Tidak Berpredikat 

Kalimat yang tidak berpredikat juga tidak tepat disebut kalimat yang 

efektif  karena unsur-unsurnya menjadi tidak lengkap. Gejala seperti itu terdapat 



 
 

dalam artikel hasil lomba karya ilmiah peserta didik SMAN 1 Gerung. 

Ketidakefektifan kalimat tersebut dapat dilihat pada kalimat-kalimat berikut ini. 

1. Perlakuan semacam ini yang membuat para koruptor tidak jera dan tidak 

berpikir panjang untuk melakukan korupsi, (artikel 012, par: 2, bar: 1) 

Kalimat (1)  merupakan kalimat tidak efektif  karena tidak memiliki unsur 

predikat. kehilangan unsur predikat disebabkan oleh di depan predikat kalimat 

tersebut terdapat kata yang. Gejala tersebut menjadikan konstruksi kalimat-

kalimat tersebut secara keseluruhan menjadi klausa yang menggantung. Kalimat 

(1)  akan menjadi benar apabila ditulis sebagai berikut. 

1. Perlakuan semacam ini membuat para koruptor tidak jera dan tidak berpikir 

panjang untuk melakukan korupsi, 

C. Kalimat Tidak Bersubjek dan Tidak Berpredikat (Kalimat Buntung) 

Dalam bahasa tulis sehari-hari sering kita jumpai kalimat yang tidak 

bersubjek dan tidak berpredikat. Gejala seperti itu juga terdapat dalam artikel hasil 

lomba karya ilmiah peserta didik SMAN 1 Gerung tahun 2013. Gejala tersebut 

terdapat pada kalimat-kalimat berikut ini. 

1. Sebuah praktik kerakusan yang bertahta diatas penderitaan rakyatnya sendiri 

dan berdampak luar biasa pada hampir sendi kehidupan manusia. Yang telah 

menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, 

sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan social kemasyarakatan di 

negeri ini.  (artikel 003, par: 1, bar: 3) 

Kalimat (1) adalah susunan kalimat yang dipenggal-penggal. Kalimat yang 

dipenggal-penggal itu masih mempunyai hubungan gantungan dengan kalimat 

lain (sebelumnya). Kalimat yang memiliki hubungan gantung itu disebut anak 

kalimat, sedangkan kalimat tempat bergantung anak kalimat disebut induk 

kalimat. Jika kita cermati, kalimat kedua pada masing-masing di atas (yang 

diawali oleh  kata-kata yang dicetak tebal) bukan kalimat baku  karena kalimat-

kalimat tersebut buntung. Kalimat-kalimat itu hanya merupakan keterangan 

kalimat sebelumnya. Kalimat (1) akan menjadi benar apabila ditulis sebagai 

berikut. 

1. Sebuah praktik kerakusan yang bertahta diatas penderitaan rakyatnya sendiri 

dan berdampak luar biasa pada hampir sendi kehidupan manusia yang telah 

menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, 

sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan social kemasyarakatan di 

negeri ini.  

D. Antara Predikat dan Objek yang Tersisipi 

1. Pendidikan adalah tentang keteladanan, keterampilan moral, dan sebagainya. 

(artikel 030, par: 1, bar: 7) 

Kalimat (1) tidak efektif karena antara predikat dan objek tersisipi 

preposisi yakni  kata tentang. Kalimat (1) akan menjadi benar apabila ditulis 

sebagai berikut. 

1. Pendidikan adalah  keteladanan, keterampilan moral, dan sebagainya. 

E. Penggunaan Konjungsi yang Berlebihan 

1. Jika kita ingin agar program pendidikan karakter berjalan dengan baik dan 

efektif maka sekolah harus menyiapkan fasilitas-failitas serta 

memproklamirkan gerakan-gerakan menarik yang dpat menggugah minat dari 



 
 

seseorang siswa, seperti dengan mendirikan warung kejujuran, gerakan 

memiliki SIM kejujuran, serta telepon kejujuran.  (artikel 002, par: 6, bar: 2) 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang salah atau tidak baku. Kesalahan 

kebahasaan yang terdapat dalam kalimat tersebut ditunjukkan dengan penggunaan 

konjungsi ganda. Dapat dikatakan dengan konjungsi ganda, karena faktanya dua 

konjungsi hadir sekaligus dalam satu bentuk kebahasaan (kata-kata yang dicetak 

tebal). Kalimat tersebut akan menjadi benar apabila ditulis menjadi sebagai 

berikut. 

1. Jika kita ingin agar program pendidikan karakter berjalan dengan baik dan 

efektif, sekolah harus menyiapkan fasilitas-failitas serta memproklamirkan 

gerakan-gerakan menarik yang dpat menggugah minat dari seseorang siswa, 

seperti dengan mendirikan warung kejujuran, gerakan memiliki SIM 

kejujuran, serta telepon kejujuran.   

F. Penggunaan Konjungsi yang Salah 

1. , pemerintah kita tiada henti-hentinya menanamkan Pendidikan Anti Korupsi 

(PAK) kepada masyarakat, baik dari media massa, media cetak, ataupun 

secara langsung. (artikel 012, par: 7, bar: 3─4) 

Kalimat (1)  merupakan bentuk tidak baku. Ketidakbakuan tersebut 

disebabkan oleh pemakaian konjungsi korelatif yang tidak tepat. Dalam hal ini 

kata baik berpasangan dengan dengan kata maupun . Kalimat (1) akan menjadi 

benar apabila ditulis sebagai berikut. 

1. , pemerintah kita tiada henti-hentinya menanamkan Pendidikan Anti Korupsi 

(PAK) kepada masyarakat, baik dari media massa, media cetak, maupun 

secara langsung.  

G. Penggunaan Konjungsi yang Tidak Tepat 

Penggunaan konjungsi yang tidak tepat ditemukan dalam artikel hasil 

lomba karya ilmiah peserta didik SMAN 1 Gerung tahun 2013. Kesalahan 

berbahasa tersebut terdapat pada kalimat-kalimat berikut ini. 

1. Dan diharapkan, para pelajar akan mampu menjadi agen perubahan dan 

penggerak gerakan anti korupsi. (artikel 003, par: 3, bar: 8) 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang tidak efektif karena terdapat 

konjungsi atau kata penghubung intrakalimat di awal kalimat. Konjungsi 

intrakalimat tidak dapat digunakan di awal kalimat. Selain itu, kalimat (2) 

merupakan kalimat tidak efektif. Konjungsi yang ada pada kalimat tersebut tidak 

tepat digunakan. Kalimat (1─2) akan menjadi benar apabila ditulis menjadi 

sebagai berikut. 

1. Diharapkan, para pelajar akan mampu menjadi agen perubahan dan penggerak 

gerakan anti korupsi.  

H. Penggunaan Kata Tanya yang Tidak Perlu 

1. Akar masalah terletak pada seseorang tersebut, tergantung bagaimana 

seseorang mengatur mind set atau pola pikirnya. (artikel 015, par:1, bar: 8) 

Kalimat (1) merupakan kalimat tidak efektif. Pemakaian kata tanya 

bagaimana,  di mana tidak tepat karena kata tanya tersebut dipakai sebagai 

perangkai atau penghubung bukan dipakai sebagai penanda dalam kalimat tanya. 

Pemakaian  kata tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh bahasa asing, 

khususnya bahasa Inggris. Oleh karena itu, kata tanya itu harus dihilangkan atau 



 
 

digantikan dengan kata yang lain yang dapat dipakai sebagai perangkai. Kalimat 

tersebut akan menjadi benar apabila ditulis sebagai berikut..   

1. Akar masalah terletak pada seseorang tersebut, tergantung cara seseorang 

mengatur mind set atau pola pikirnya.  

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka ditarik 

kesimpulan  bahwa bentuk-bentuk kesalahan berbahasa Indonesia yang ditemukan 

dalam artikel hasil lomba karya ilmiah peserta didik  SMAN 1 Gerung antara lain:  

1. Kesalahan berbahasa penerapan kaidah ejaan yang ditemukan meliputi 

kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan pemakaian huruf miring, 

kesalahan penulisan kata berimbuhan, kesalahan penulisan kata ulang, 

kesalahan penulisan gabungan kata, kesalahan penulisan kata depan di dan 

kata depan ke, kesalahan penulisan partikel –pun, kesalahan pemakaian tanda 

titik (.), dan kesalahan tanda koma (,). 

2. Kesalahan  berbahasa tataran morfologi yang ditemukan meliputi peluluhan 

bunyi-bunyi  gugus konsonan yang tidak tepat dan penggunaan afiks yang 

tidak tepat. 

3. Kesalahan berbahasa tataran sintaksis yang ditemukan adalah kesalahan 

bidang frase dan kesalahan bidang kalimat. Kesalahan bidang frase meliputi 

penggunaan unsur berlebihan atau mubazir  dan penjamakan ganda. Selain itu, 

kesalahan bidang kalimat meliputi kalimat tidak bersubjek, kalimat tidak 

berpredikat, kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat, antara predikat dan 

objek yang tersisipi, penggunaan konjungsi yang berlebihan, penggunaan 

konjungsi yang salah, dan penggunaan kata tanya yang tidak perlu. 
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