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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab kesalahan 

berbahasa bidang sintaksis yang terdapat dalam cerita gambar di majalah Bobo 

edisi November 2011 sampai Januari 2012 dan mendeskripsikan bentuk kesalahan 

berbahasa bidang sintaksis pada cerita gambar di majalah Bobo edisi November 

2011 sampai Januari 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi untuk 

mengumpulkan data, metode simak digunakan untuk menyimak penggunaan 

bahasa, dan selanjutnya menggunakan teknik catat untuk mencatat data-data yang 

akan digunakan. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan 

metode agih, di mana dalam penelitian ini penentunya adalah menggunakan 

bahasa itu sendiri.  

Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat 

kesalahan berbahasa bidang sintaksis dalam cerita gambar di Majalah Bobo edisi 

November 2011 sampai Januari 2012 di antaranya adalah: (1) Kesalahan kalimat  

berstruktur tidak baku pada penggunaan tanda koma di antara kata keterangan 

waktu yaitu besok, sekarang, keesokan harinya dengan subjek, penggunaaan kata 

keterangan aspek yaitu tiba-tiba, tahu-tahu, dan diam-diam pada awal kalimat, 

penggunaan kata keterangan kepastian yaitu kata pasti pada awal kalimat, serta 

penggunaan konjungsi daripada pada awal kalimat. (2) Kesalahan kalimat ambigu 

pada penggunaan frasa pesawat Mamo dan klausa radio kecil Mamo. (3) 

Penggunaan kalimat yang tidak jelas pada cerita gambar tersebut pada kata 

meradang dan akustik. (4) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat pada 

penggunaan kata menoleh, muat, lewat, buat, mengangkut, kata depan ke-, jadi, 

tahu, bikin, cuma, dengar, mau, memencet, agak, lalu, bisa, dan tampak. (5) 

Kontaminasi kalimat terjadi pada cerita gambar ini karena penggunaan kata 

terpanjang. (6) Koherensi terjadi karena penggunaan tanda koma dan imbuhan –

kan. (7) Penggunaan kata mubazir pada frasa tanpa mengingat-ingat, dan klausa 

jangan telalu banyak. (8) Kata serapan yang ditemukan merupakan kata serapan 

dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Kata tersebut adalah kata power dan take 

off. (9) Kalimat yang tidak logis terdapat pada kalimat menyambung pohon itu 

dengan lem, dan kenapa Mamo hanya berputar-putar di atas. 

 

Kata Kunci: kesalahan berbahasa bidang sintaksis. 
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PENDAHULUAN 

 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Bahasa yang digunakan masyarakat sangat 

beragam, karena negara kita merupakan negara yang terdiri dari berbagai adat, 

suku, dan bahasa. Fungsi bahasa itu sendiri bagi masyarakat adalah alat 

komunikasi dan alat untuk berinteraksi. Bahasa sangat membantu manusia untuk 

menyalurkan ide, gagasan, dan perasaan. Biasanya gagasan atau ide tersebut dapat 

diucapkan secara lisan maupun dapat dituangkan melalui sebuah tulisan–tulisan. 

Misalnya bahasa itu dituangkan dalam karya sebuah novel, cerpen, atau cerita-

cerita yang menarik dibaca oleh masyarakat. 

Selain digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa juga digunakan dalam 

penulisan dimedia cetak, misalnya koran dan majalah. Media tersebut memuat 

berita yang isinya ditulis menggunakan bahasa. Tetapi bahasa yang digunakan 

terkadang masih tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku Indonesia, serta 

strukutur penulisan bahasanya masih ada yang salah. Oleh sebab itu bahasa dapat 

dikaji kesalahannya melalui analisis kesalahan berbahasa. 

Analisis kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang terjadi pada 

bagian-bagian suatu kata, frasa dan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah tata 

bahasa yang benar. Analisis kesalahan berbahasa terbagi dari beberapa bidang, 

yaitu bidang fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Dalam hal ini peneliti 

ingin mengkaji kesalahan berbahasa yang digunakan pada cerita gambar yang 

terdapat di majalah Bobo. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kesalahan berbahasa khususnya bidang sintaksis. Sintaksis mempelajari serta 

menggarap masalah–masalah yang terdapat pada frase, klausa, dan kalimat. 

Penggunaan ejaan juga menjadi ruang lingkup kajian dari bidang sintaksis. 

Majalah biasa digunakan masyarakat untuk mencari atau mengetahui 

sebuah informasi. Di dalam majalah terdapat berbagai infromasi serta cerita–cerita 

yang disajikan berupa tulisan-tulisan. Khususnya di dalam majalah Bobo disajikan 

cerita bergambar yang sangat digemari oleh anak-anak. Penulisan kalimat– 

kalimat yang terdapat di dalam cerita tersebut harus disusun dengan baik, serta 

harus dapat menguasai kaidah tata kalimat. Agar pembaca mengerti serta 

memahami isi dari cerita yang telah disampaikan oleh penulis.  

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana kesalahan 

dalam bidang sintaksis serta ejaan yang terdapat dalam cerita gambar di majalah 

Bobo edisi November 2011 sampai Januari 2012. Penelitian tentang kesalahan 

berbahasa yang diketahui dapat disebutkan sebagai berikut. 

Ari Kurniawan (2010) menemukan bahwa kesalahan pemilihan kata pada 

karangan deskripsi siswa SMP Negeri 1 Boyolali (1) kesalahan karena pemilihan 

kata, (2) kesalahan karena penulisan kata, dan (3) kesalahan ada kata dihilangkan 

atau kata yang disisipkan. Dampak kesalahan pada pemilihan kata pada kejelasan 

makna kalimat kelas VII B SMP Negeri 1 Boyolali terdiri dari (1) kesalahan 

pemilihan kata yang mempengaruhi kejelasan makna, (2) kesalahan pemilihan 

kata yang tidak mempengaruhi kejelasan makna.  

Joko Purwoko (2006) menemukan bahwa (1) Tingkat kesalahan berbahasa 

dalam surat pribadi siswa Sd Negeri 02 Tunggulrejo, Kecamatan jumantono, 



3 

 

Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2005/2006 terletak pada kesalahan ejaan 

(36,9%), kesalahan diksi (36,9%), baru kesalahan stukrutur kalimat (21,43%). (2) 

Kesalahan ejaan terletak pada kesalahan tanda baca, kesalahan penulisan kata 

depan, kesalahan penulisan nama tempat dan nama bulan, dan kesalahan 

penggunaan huruf besar. (3) kesalahan diksi terletak pada kesalahan pemilihan 

kata yang tidak efektif dan penggulangan kata yang tidak perlu. (4) Kesalahan 

struktur kalimat terletak pada penempatandan ketidaklengkapan subjek, predikat, 

dan objek dalam kalimat BI serta penalaran kalimat yang tidak nalar.  

Siti Muniroh (2011) menyimpulkan bahwa: (1) penulisan pada majalah 

dinding di SMP kecamatan Kartasura kurang efektif masih terdapat banyak 

kesalahan berbahasa. (2) Kesalahan berbahasa yang ada meliputi: kesalahan 

fonologi, morfologi, dan sintaksis. 

Berdasarkan paparan di atas, cerita gambar yang terdapat di majalah Bobo 

masih banyak kesalahan dalam penulisan kalimat. Khususnya kesalahan dalam 

berbahasa bidang sintaksis. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1)  

Mendeskripsikan penyebab kesalahan berbahasa bidang sintaksis yang terdapat 

dalam cerita gambar di majalah Bobo edisi November 2011 sampai Januari 2012. 

(2) Mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa bidang sintaksis pada cerita 

gambar di majalah Bobo edisi November 2011 sampai Januari 2012. 

METODE PENELITIAN 

 

Data dalam penelitian ini adalah kalimat berstruktur tidak baku, kalimat 

ambigu, kalimat yang tidak jelas, diksi yang tidak tepat, kontaminasi kalimat, 

koherensi antarkalimat, penggunaan kata mubazir, kata serapan, dan logika 

kalimat. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokan, menyamakan data yang 

sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta menyisihkan pada 

kelompokan data yang serupa, tetapi tak sama (Mahsun, 2005:253). Analisis dara 

dalam penelitian ini menggunakan metode agih. Metode agih itu alat penentunya 

justru bagian dari bahasa itu sendiri (Sudaryanto, 1993:15).  Penulis menganalisis 

kesalahan berbahasa khususnya bidang sintaksis yaitu penggunaan kalimat 

berstruktur tidak baku, kalimat ambigu, kalimat tidak jelas, diksi yang tidak tepat, 

kontaminasi kalimat, koherensi, penggunaan kata mubazir, kata serapan, serta 

logika kalimat yang terdapat dalam cerita gambar pada majalah Bobo edisi 

November 2011 sampai Januari 2012. Bagian-bagian kesalahan tersebut penulis 

akan menjelaskan letak kesalahan dan ditunjukan bentuk yang tepatnya.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah cerita gambar di majalah Bobo 

edisi November 2011 sampai Januari 2012. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi, metode simak, dan teknik catat. 

Menurut Arikunto (2006:231) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal–hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mencari data yang terdapat di majalaht Bobo edisi November 

2011 sampai Januari 2012. Data yang digunakan berupa kalimat-kalimat yang 

terdapat dalam cerita gambar tersebut. Metode simak atau „penyimakan‟ karena 

berupa penyimakan, yaitu menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993:133). 
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Metode simak ini digunakan untuk menyimak penggunaan bahasa di dalam ceita 

gambar. . Teknik catat merupakan teknik penyedian data yang dilakukan dengan 

pencatatan pada kartu data (Sudaryanto, 1993:135).  Teknik ini digunakan untuk 

mencatat data yang telah ditemukan pada cerita gambar berupa kalimat-kalimat 

yang akan dianalisis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menemukan berbagai kesalahan berbahasa bidang sintaksis 

yang terdapat pada cerita gambar pada Majalah Bobo edisi November 2011 

sampai Januari 2012. Pertama, kalimat berstruktur tidak baku. Kesalahan ini 

banyak terjadi pada penggunaan tanda koma di antara kata keterangan waktu 

yaitu besok, sekarang, keesokan harinya dengan subjek, penggunaaan kata 

keterangan aspek yaitu tiba-tiba, tahu-tahu, dan diam-diam yang terletak pada, 

penggunaan kata keterangan kepastian yaitu kata pasti awal kalimat, serta 

penggunaan konjungsi daripada di awal kalimat.  Kedua,  kalimat ambigu yang 

terdapat pada penelitian ini terletak pada klausa radio kecil Mamo, dan frasa 

pesawat Mamo. Ketiga, kalimat yang tidak jelas terdapat pada kata meradang dan 

akustik. Keempat, diksi yang tidak tepat dalam cerita gambar ini adalah menoleh, 

muat, lewat, buat, mengangkut, kata depan ke-, jadi, tahu, bikin, cuma, dengar, 

mau, memencet, agak, lalu, bisa, dan tampak. Kelima, kontaminasi kalimat yang 

terjadi pada kalimat dalam penelitian ini sangat sedikit. Kata yang mengakibatkan 

kontaminasi adalah kata terpanjang. Keenam, koherensi yang ditemukan dalam 

penelitian ini adalah penggunaan tanda koma dan imbuhan –kan yang kalimat 

menjadi tidak padu. Ketujuh, kata mubazir dalam kalimat yang terdapat di cerita 

gambar ini terletak pada frasa tanpa mengingat-ingat, dan klausa jangan telalu 

banyak. Kedelapan, kata serepan yang terdapat pada penelitian ini di ambil dari 

bahasa asing yaitu bahasa inggris. Kata tersebut adalah power dan take off. 

Kesembilan, kalimat yang tidak logis juga terdapat dalam penelitian ini. 

Ketidaklogisan itu diukur dari akal. Kalimat yang tidak logis itu terletak pada 

kalimat menyambung pohon itu dengan lem, dan kenapa Mamo hanya 

berputar-putar di atas. Analisis dapat dipaparkan sebagai berikut. 

1. Judul Cerita Gambar : Bobo “Penyelamat Hutan Kulituna (1)” 

Edisi : 30 

Terbit : 3 November 2011 

1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Besok, aku masih libur. 

Kalimat berstruktur tidak baku terlihat pada kalimat di atas. Penggunaan 

tanda koma di antara keterangan waktu dan subjek tidak sesuai dengan kalimat 

berstruktur baku. Bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Besok aku masih libur. 

2) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) “Bukan!” sahut Bobo tanpa menoleh dari bukunya 

Kalimat (1) menggunakan kata menoleh yang dirasakan kurang tepat 

dalam kalimat tersebut. Karena sebelum penggunaaan kata menoleh, terdapat kata 
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tanpa yang merupakan kata baku dan dirasakan kata tersebut salah satu kata yang 

halus dalam pengucapan. Bentuk kalimat yang tepat: 

(1a) “Bukan!”sahut Bobo tanpa berpaling dari bukunya 

3) Koherensi 

(1) “Emak dan bapak, kan, sedang pergi mengantar Cimut,” sahut 

Coreng. 

Kalimat (1) merupakan contoh kalimat kurang koheren. Karena tidak 

memperhatikan hubungan antarunsur kalimat. Kalimat di atas menggunakan tanda 

hubung koma dan kata imbuhan kan yang membuat kalimat tersebut kurang padu. 

Bandingan dengan kalimat yang benar di bawah ini: 

(1a) “Emak dan Bapak sedang pergi mengantar Cimut,” sahut 

Coreng. 

2. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Pesta Bajak Laut” 

Edisi  : 30 

Terbit : 3 November 2011 

1) Diksi yang tidak tepat membentuk kalimat. 

(1) Mereka lalu masuk lewat sebuah lubang. 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. Kata 

lewat tidak sesuai atau tidak tepat jika digabungkan dengan kata masuk. 

Sebaiknya  kalimat (1) menggunakan kata melewati. Bentuk kalimat yang tepat: 

(1a) Mereka masuk melewati sebuah lubang. 

3. Judul Cerita Gambar : Bobo “Penyelamat Hutan Kulituna (2)” 

Edisi : 31 

Terbit : 10 November 2011 

1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Ternyata, Mamo hanya kangen Bobo. 

Kalimat (1) merupakan kalimat struktur tidak baku. Penggunaan tanda 

koma di antara kata ternyata dan subjek tidak sesuai. Bentuk  kalimat yang benar: 

(1a) Ternyata Mamo hanya kangen Bobo. 

2) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Dia memanggil dua pesawat lagi untuk mengangkut Coreng dan 

Upik. 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. 

Penggunaan kata mengangkut pada kalimat (1), tidak sesuai dan terlalu kasar  jika 

ditunjukkan untuk seseorang. Bentuk kalimat yang tepat: 

 (1a) Dia memanggil dua pesawat lagi untuk membawa Coreng dan    

 Upik. 

4. Judul Cerita Gambar : Paman Kikuk “Tukang Kebun Sehari” 

Edisi : 31 

Terbit : 10 November 2011 

1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Tiba-tiba, Paman Didut memanggil Husin. 

Kalimat (1) merupakan kalimat struktur tidak baku. Penggunaan kata yang 

menjelaskan keterangan aspek yaitu kata tiba-tiba pada awal kalimat menjadikan 

kalimat tidak berstruktur baku. Bentuk  kalimat yang benar adalah: 

(1a) Paman Didut tiba-tiba memanggil Husin. 
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2) Logika Kalimat 

(1) Paman Kikuk berusaha menyambung pohon itu dengan lem. 

Kalimat di atas merupakan kalimat tidak logis. Ketidaklogisan kalimat 

tersebut terletak pada kalimat menyambung pohon itu dengan lem. 

5. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Bulu Domba Ajaib” 

Edisi : 31 

Terbit : 10 November 2011 
1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Diam-diam, Pipiyot mengambil karung itu. 

Kalimat (1) merupakan kalimat struktur tidak baku. Penggunaan kata 

keterangan aspek yaitu diam-diam pada awal kalimat, menjadikan sebuah kalimat 

yang tidak baku. Bentuk  kalimat yang benar adalah: 

(1a) Pipiyot diam-diam mengambil karung itu. 

6. Judul Cerita Gambar : Bobo “Penyelamat Hutan Kulituna (3)” 

Edisi : 32 

Terbit : 17 November 2011 

1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Tahu-tahu, mereka melihat seberkas cahaya aneh. 

Kalimat (1) berstruktur tidak baku. Penggunaan tanda koma di antara 

keterangan aspek yaitu tahu-tahu dengan subjek, menjadikan sebuah kalimat 

yang tidak baku. Bentuk kedua kalimat yang benar adalah:  

(1a) Mereka tahu-tahu melihat seberkas cahaya aneh. 

2) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Sampai ke sebuah lapangan, ada kendaraan-kendaraan modern 

berlapis baja. 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. 

Penggunaan kata depan ke pada kalimat tersebut tidak tepat. Kata depan yang 

sesuai untuk kalimat di atas adalah di, karena kata depan di menerangkan bahwa 

sudah berada di tempat. Jadi bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Sampai di sebuah lapangan, ada kendaran-kendaraan modern  

   berlapis baja. 

7. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Bros Ratu Bidadari” 

Edisi : 32 

Terbit : 17 November 2011 

1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Diam-diam, Nirmala meletakkan sesuatu di dalam kotak 

perhiasan. 

Kalimat (1) merupakan kalimat struktur tidak baku. Penggunaan tanda 

koma di antara keterangan aspek yaitu diam-diam dengan subjek, menjadikan 

sebuah kalimat yang tidak baku. Bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Nirmala meletakkan sesuatu diam-diam di dalam kotak 

perhiasan. 

8. Judul Cerita Gambar : Bobo “Penyelamat Hutan Kulituna (4)” 

Edisi : 33 

Terbit : 24 November 2011 

1) Kalimat berstruktur tidak baku 
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(1) Tiba-tiba, Mamo ketahuan.  

Kalimat (1) berstruktur tidak baku. Penggunaan tanda koma di antara 

keterangan aspek yaitu tiba-tiba dengan subjek, menjadikan sebuah kalimat 

yang tidak baku Bentuk kedua kalimat yang benar adalah:  

(1a) Mamo tiba-tiba ketahuan. 

2) Kalimat ambigu 

(1) Coreng melihat radio kecil Mamo. 

Kalimat (1) dapat ditafsirkan ke dalam dua pengertian. Pertama, 

menyatakan milik. Kedua, menyatakan sebuah merek.  Jika yang pertama, 

kalimat dapat ditulis „Coreng melihat radio kecil milik Mamo”. Adapun yang 

kedua, kalimatnya adalah “Radio Mamo yang kecil dilihat Coreng” 

3) Kata serapan yang digunakan dalam kalimat. 

(1) “power” 

(2) “take off” 

Kata serapan di atas merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa 

Inggris. 

9. Judul Cerita Gambar : Paman Kikuk “Potong Rambut” 

Edisi : 33 

Terbit : 24 November 2011 

1) Kontaminasi kalimat 

(1) Sesampainya di salon itu, Paman Kikuk kaget melihat daftar 

harga yang terpanjang. 

Kalimat di atas telah mengalami kerancuan. Kerancuan itu terjadi pada frasa 

yang terpanjang. Bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Sesampainya di salon itu, Paman Kikuk kaget melihat daftar 

harga. 

10. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Udara Panas” 

Edisi : 33 

Terbit : 24 November 2011 

1) Diksi yang tidak tepat membentuk kalimat 

(1) “Nirmala bisa membuat udara jadi sejuk,”kata Oki. 

Kalimat (1) menggunakan diksi yang tidak tepat. Diksi yang tidak tepat 

tersebut terletak pada penggunaan kata jadi. Bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) “Nirmala bisa mengubah udara menjadi sejuk,” kata Oki. 

11. Judul Cerita Gambar : Bobo “Penyelamat Hutan Kulituna (5)” 

Edisi : 34 

Terbit : 1 Desember 2011 
1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Lebih heran lagi ketika tahu bahwa itu adalah pesawat Mamo. 

Kalimat (1) menggunakan diksi yang tidak tepat. Bentuk kalimat yang 

benar adalah: 

(1a) Lebih heran lagi ketika mengetahui bahwa itu adalah pesawat 

       Mamo. 

2) Kalimat ambigu 

(1) Lebih heran lagi ketika tahu bahwa itu adalah pesawat Mamo. 

 



8 

 

Kalimat (1) merupakan kalimat ambigu. Pertama, menyatakan pesawat 

milik Mamo. Adapun yang kedua, menyatakan keterangan merek sebuah 

pesawat. 

Jika menyatakan yang pertama, seharusnya kalimatnya “Lebih heran lagi 

ketika tahu itu adalah pesawatnya Mamo”. Sedangkan yang kedua “lebih heran 

lagi ketika tahu bahwa pesawat itu adalah Pesawat Mamo”.   

3) Logika 

(1) Kenapa Mamo hanya berputar-putar di atas? 

Kalimat di atas adalah contoh kalimat tidak logis. Karena seseorang dapat 

melakukan hal yang tidak sewajarnya, agar kalimat tersebut dapat menjadi  logis 

dapat ditambahkan menggunakan klausa pesawat yang ditumpangi. 

12. Judul Cerita Gambar : Negeri dongeng “Permadani Terbang 

Baru” 

Edisi : 34 

Terbit : 1 Desember 2011 

1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) “Kamu tidak ikut lelah bikin permadani, sih!” 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. 

Penggunaan kata bikin pada kalimat tersebut kurang tepat. Bentuk kalimat yang 

benar adalah: 

(1a) “Kamu tidak ikut lelah membuat permadani, sih!” 

13. Judul Cerita Gambar : Bobo “Trampolin” 

 Edisi : 35 

 Terbit : 8 Desember 2011 
1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Pasti nenek ingin menunjukkan sesuatu yang baru kepada kita. 

Kalimat (1) tidak berstruktur baku, karena kata keterangan pasti terletak di 

awal kalimat. Kata pasti termasuk dalam keterangan kepastian, yang biasanya 

teletak setelah subjek. Kalimat yang benar adalah. 

(1a) Nenek pasti ingin menunjukkan sesuatu yang baru kepada kita. 

14. Judul Cerita Gambar : Paman Kikuk “Pameran Coklat” 

Edisi : 35 

Terbit : 8 Desember 2011 
1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Aku cuma butuh istirahat, kok!  

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. 

Penggunaan kata cuma kurang tepat untuk kalimat (1), karena kata cuma kurang 

halus jika digunakan dalam kalimat tersebut. Bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Aku hanya butuh istirahat, kok! 

15. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Istana Perak” 

 Edisi : 35 

 Terbit : 8 Desember 2011 
1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Aku pernah dengar tentang cerita Istana Perak, milik Ratu 

Perak. 
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Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. 

Penggunaan kata dengar dirasakan kurang baku jika digunakan dalam kalimat di 

atas. Bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Aku pernah mendengar tentang cerita Istana Perak, milik Ratu 

Perak. 

16. Judul Cerita Gambar : Bobo “Terjebak” 

Edisi : 36 

Terbit : 15 Desember 2011 
1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Sekarang, Cidut bisa berlari pulang dengan aman. 

Kalimat di atas susunanya kurang baku. Kalimat berstruktur tidak baku 

terlihat pada kalimat di atas. Penggunaan tanda koma di antara keterangan waktu 

dan subjek tidak sesuai dengan kalimat berstruktur baku. Bentuk kalimat yang 

benar adalah: 

(1a) Sekarang Cidut bisa berlari pulang dengan aman. 

2) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Untung, Cidut menemukan coklat yang sudah agak meleleh di 

sakunya. 

Kalimat (1) menggunakan diksi yang tidak tepat. Ketidaktepatan tersebut 

terletak pada penggunaan kata agak, yang merupakan kata yang tidak baku. 

Bentuk kalimat yang benar adalah. 

(1a) Untung, Cidut menemukan coklat yang sudah sedikit   

          meleleh di sakunya. 

17. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Istana Perak II” 

Edisi : 36 

Terbit : 15 Desember 2011 
1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Tetapi, Ratu Perak lalu mengajak mereka pergi ke sebuah gua. 

Kalimat di atas menggunakan diksi yang tidak tepat. Penggunaan kata lalu 

dirasakan kurang tepat untuk kalimat (1). Bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Tetapi, Ratu Perak kemudian mengajak mereka pergi ke 

sebuah gua. 

18. Judul Cerita Gambar : Bobo “Naik Kereta Api” 

Edisi : 37 

Terbit : 22 Desember 2011 
1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) “Mau jadi kondektur?” 

Kalimat (1) menggunakan diksi yang tidak tepat. Kata mau kurang halus 

jika digunakan untuk kalimat (1). Jadi kalimat yang tepat adalah: 

(1a) “Ingin jadi  kondektur?” 

19. Judul Cerita Gambar : Paman Kikuk “Gara-Gara Jahil” 

Edisi : 37 

Terbit : 22 Desember 2011 

1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Paman Kikuk memencet bel sebuah rumah, lalu melarikan diri. 
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Kalimat (1) menggunakan diksi yang tidak tepat. Penggunaan kata 

memencet dirasakan kurang baku  dan terasa kasar jika digunakan untuk kalimat 

di atas. Bentuk kalimat yang tepat adalah: 

(1a) Paman Kikuk menekan bel sebuah rumah, kemudian        

   melarikan diri. 

20. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Istana Perak (3) 

Edisi : 37 

Terbit : 22 Desember 2011 

1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Gua harta karun Ratu Perak hanya bisa dibuka oleh kuda 

sembrani emas dan perak. 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. 

Penggunaan kata yang tepat untuk kalimat di atas adalah kata dapat. Jadi kalimat 

yang tepat adalah 

(1a) Gua harta karun Ratu Perak hanya dapat dibuka oleh   

   kuda sembrani emas dan perak. 

21. Judul Cerita Gambar : Bobo “Perpustakaan Keliling” 

Edisi : 38 

Terbit : 29 Desember 2011 
1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Lalu, dia duduk bersandar di bawah pohon sambil membaca 

buku. 

Kalimat (1) menggunakan diksi yang tidak tepat. Penggunaan kata lalu di 

awal kalimat menjadikan kalimat tersebut kurang baku. Bentuk kalimat yang 

benar: 

(1a) Kemudian, dia duduk bersandar di bawah pohon sambil 

membaca buku. 

22. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Istana Perak (4)” 

Edisi : 38 

Terbit : 29 Desember 2011 

1) Diksi tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Ratu Perak lalu bercerita. 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. Jadi 

kalimat yang tepat sebagai berikut. 

(1a) Ratu Perak kemudian  bercerita. 

23. Judul Cerita Gambar : Bobo “Dokter Gigi” 

Edisi : 39 

Terbit : 5 Januari 2012 

1) Diksi yang tidak tepat membentuk kalimat 

(1) Dia senang karena bisa menghitung anggukan kucing yang 

menempel di alat dokter gigi. 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. Jadi 

kalimat yang tepat adalah: 

(1a) Dia senang karena dapat menghitung anggukan kucing yang 

menempel di alat dokter gigi 

24. Judul Cerita Gambar : Paman Kikuk “Baju Obralan” 
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Edisi : 39 

Terbit : 5 Januari 2012 
1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Keesokan harinya, Bibi Ndari datang sambil mengenakan baju 

pemberian Paman Kikuk. 

Kalimat (1) merupakan kalimat struktur tidak baku. Penggunaan tanda 

koma di antara keterangan waktu dan subjek tidak sesuai dengan kalimat 

berstruktur baku. Bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Keesokan harinya Bibi Ndari datang sambil mengenakan baju 

pemberian Paman Kikuk. 

25. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Sungai Kering 1” 

Edisi : 39 

Terbit : 5 Januari 2012 

1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1)  Diam-diam, Oki mengambil tongkat Nirmala. 

Kalimat (1) merupakan kalimat struktur tidak baku. Penggunaan kata 

keterangan aspek yaitu diam-diam di awal kalimat, menjadikan sebuah kalimat 

yang tidak baku. 

2) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1)  “Aku ingin bikin bendungan,”kata Oki. 

Kalimat (1) menggunakan diksi yang tidak tepat. Penggunaan kata bikin 

membuat kalimat tersebut kurang halus jika dibaca. Bentuk kalimat yang tepat 

adalah:  

(1a) “Aku ingin membuat  bendungan,”kata Oki. 

26. Judul Cerita Gambar : Bobo “Dilarang Berteriak” 

Edisi : 40 

Terbit : 12 Januari 2012 

1) Kalimat berstruktu tidak baku 

(1) Rupanya, bunyi tadi berasal dari terompet tangan Bibi Tutup 

Pintu. 

Kalimat(1) merupakan kalimat struktur tidak baku. Penggunaan tanda 

koma di antara keterangan dengan subjek menjadi sebuah kalimat yang tidak 

baku. Bentuk kalimat yang benar adalah:  

(1a)  Rupanya bunyi tadi berasal dari terompet tangan Bibi Tutup     

 Pintu. 

2) Kalimat tidak jelas 

(1) “Benar tenggorakan Anda meradang,”kata dokter. 

Kalimat di atas tidak jelas, agar kalimat tersebut jelas. Ketidakjelasan 

tersebut terletak pada kata meradang.   

3) Penggunaan kata mubazir 

(1) Jangan terlalu banyak berteriak. 

Kalimat (1) juga menggunakan kata yang mubazir. Kata mubazir tersebut 

terletak pada kata terlalu. Kata terlalu tidak perlu digunakan pada kalimat (2). 

Jadi bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Jangan banyak berteriak 

27. Judul Cerita Gambar : Negeri dongeng “Sungai Kering (2)” 
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Edisi : 40 

Terbit : 12 Januari 2012 

1) Diksi tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Nirmala lalu mencari Oki. 

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menggunakan diksi tidak tepat. Jadi 

kalimat yang tepat sebagai berikut. 

(1a) Nirmala kemudian  mencari Oki. 

28. Judul Cerita Gambar : Bobo “Musik Domba” 

Edisi : 41 

Terbit : 19 Januari 2012 

1) Kalimat tidak jelas 

(1) Kita membutuhkan Paman Erik Akustik. 

Kalimat (1) merupakan kalimat tidak jelas. Karena pada kata Akustik yang 

menjelaskan tentang kemampuan bermain alat musik tidak diperjelas pada kalimat 

di atas. 

29. Judul Cerita Gambar : Paman Kikuk “Yang Penting Hemat” 

Edisi : 41 

Terbit : 19 Januari 2012 

1) Kalimat berstruktur tidak baku 

(1) Daripada jajan, lebih baik bawa bekal. 

Kalimat (1) merupakan kalimat bersetruktur tidak baku. Penggunaan 

konjungsi daripada pada awal kalimat mengakibat kalimat tersebut menjadi tidak 

baku. Jadi kalimat yang benar adalah. 

(1a) Lebih baik bawa bekal, dari pada jajan. 

2) Penggunaan kata mubazir 

(1) Husin mengangguk setuju. 

Kalimat di atas menggunakan kata yang mubazir. Seharusnya kata yang 

dipilih cukup satu saja. Kata mengangguk sudah mewakilkan kata setuju. 

Sebaliknya dengan kata setuju, sudah mewakilkan kata mengangguk. Untuk 

kalimat di atas, sebaiknya menggunakan kata setuju. (1)  Karena lebih baku dan 

halus jika digunakan pada kalimat Jadi kalimatnya adalah: 

 (1a) Husin Setuju. 

30. Judul Cerita Gambar : Negeri Dongeng “Duyung Sungai” 

Edisi : 41 

Terbit : 19 Januari 2012 

1) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat 

(1) Tampak anak duyung sungai berenang  bersama. 

Kalimat (1) menggunakan diksi yang tidak tepat. 

Penggunaan kata tampak terlalu kasar untuk kalimat di atas. 

Bentuk kalimat yang benar adalah: 

(1a) Terlihat  anak duyung sungai berenang  bersama. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis keslahan berbahasa bidang 

sintaksis pada cerita gambar di Majalah Bobo edisi November 2011 sampai 

Januari 2012, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kesalahan pada kalimat berstruktur tidak baku pada penggunaan tanda 

koma di antara kata keterangan waktu yaitu besok, sekarang, keesokan 

harinya dengan subjek, penggunaaan kata keterangan aspek yaitu tiba-tiba, 

tahu-tahu, dan diam-diam pada awal kalimat, penggunaan kata keterangan 

kepastian yaitu kata pasti pada awal kalimat, serta penggunaan konjungsi 

daripada pada awal kalimat 

2. Kesalahan penggunaan kalimat ambigu pada frasa pesawat Mamo, dan 

klausa radio kecil Mamo. 

3. Penggunaan kalimat yang tidak jelas pada cerita gambar tersebut pada kata 

meradang dan akustik. 

4. Penggunaan diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat pada kata 

menoleh, muat, lewat, buat, mengangkut, kata depan ke-, jadi, tahu, 

bikin, cuma, dengar, mau, memencet, agak, lalu, bisa, dan tampak. 

5. Kontaminasi kalimat terjadi pada cerita gambar ini karena penggunaan kata 

terpanjang. 

6. Koherensi hanya ditemukan sedikit dalam cerita gambar. Koherensi terjadi 

karena penggunaan tanda koma dan imbuhan –kan. 

7. Kata mubazir juga ditemukan dalam penulisan cerita gambar. Penggunaan 

kata mubazir pada frasa tanpa mengingat-ingat, dan klausa jangan telalu 

banyak. 

8. Kata serapan juga digunakan dalam cerita gambar tersebut. Kata serapan 

yang ditemukan merupakan kata serapan dari bahasa asing yaitu bahasa 

Inggris. Kata tersebut adalah kata power dan take off. 

9. Kalimat yang tidak logis juga ditemukan dalam cerita gambar tersebut. 

Kalimat tersebut adalah menyambung pohon itu dengan lem, dan kenapa 

Mamo hanya berputar-putar di atas. 

10. Kesalahan  berbahasa bidang sintaksis yang banyak ditemukan dalam 

penelitian ini adalah kesalahan penggunaan diksi yang tidak tepat dalam 

membentuk kalimat. Adaoun kesalahan yang sedikit ditemukan dalam 

penelitian ini adalah terjadinya kontaminasi dalam kalimat. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran bagi diri 

peneliti sendiri, hendaknya dapat memberikan suatu penelitian yang berguna bagi 

pembaca. Sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Bagi dunia 

pendidikan khususnya guru, dapat menerapkan penelitian ini dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah. Adapun bagi peneliti lain yang sejenis dengan 

penelitian ini, dapat mengembangkan lebih lanjut dari penelitian yang sekarang. 
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