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ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA BIDANG MORFOLOGI PADA 

MADING DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

YAKUB PRIYONO 

A 310080069 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan 

berbahasa bidang morfologi pada mading di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Tujuan yang kedua yaitu mendeskripsikan pemilihan kata yang tepat 

(diksi) pada mading di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode yang 

digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan 

metode agih. Metode agih merupakan  metode yang alat penentunya dari bagian 

bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

masih ada kesalahan-kesalahan berbahasa yang terdapat pada mading di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kesalahan-kesalahan itu antara lain: (1) 

Analisis kesalahan berbahasa pada mading di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta terdapat 12 macam kesalahan berbahasa bidang morfologi yaitu: 

Penulisan prefiks di, gabungan prefiks di dengan sufiks kan, Prefiks me, 

gabungan prefiks me dengan sufiks i, prefiks ber, prefiks ter, konfiks ke-an, sufiks 

nya,  simulfiks me–kan, sufiks kan, Penulisan kata depan (preposisi), dan 

Penulisan pleonasme. (2) Wujud kesalahan berbahasa pada mading di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta terdapat dua jenis yaitu, kesalahan karena 

penulisan kata, dan kesalahan karena pemilihan kata yang kurang tepat. 

 

Kata kunci: kesalahan berbahasa bidang morfologi, mading, diksi 

 

A. Pendahuluan 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling 

mendasar. Menulis bisa diaplikasikan dalam bentuk karya-karya, salah 

satunya pada majalah dinding. Mading merupakan salah satu tempat karya 

atau ekspresi dari seseorang yang diwujudkan melalui kreativitas-kreativitas 

tulisan, gambar maupun bidang yang lainnya. Mading merupakan media 

komunikasi yang paling praktis karena sifatnya yang sederhana dan dapat 

dijumpai di manapun. 

Penggunaan bahasa terutama bahasa kita sendiri yaitu bahasa 

Indonesia akan selalu diperkaya oleh para pemakai bahasa. Mereka 



mempelajari ilmu bahasa secara terus menerus sejak lahir sampai meninggal 

yang dikenal dengan linguistik. Rohmadi, (2009: 1) menjelaskan dalam kamus 

linguistik bahwa Linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Selain itu, linguistik 

merupakan penyelidikan bahasa secara ilmiah. Maka dari itu, linguistik 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.  

Dalam mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi akan terkait erat 

dengan yang namanya morfologi, yaitu bidang linguistik yang mempelajari 

bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu 

morfem. Morfologi menjadi penting dalam pembelajaran bahasa karena 

memiliki peran penting pembentukan morfem sebagai dasar pembentukan 

frase, klausa, kalimat, paragraf, serta wacana (Rohmadi, 2009: 3). 

Mading sebagai media komunikasi, tempat karya atau ekspresi 

seseorang, melatih kebiasaan menulis dan membaca, dan lain sebagainya. 

Penulisan artikel atau wacana yang ada di mading tentunya harus baik dan 

benar. Mudah dibaca dan memuat berita yang baru. Selain itu, penampilan 

mading juga harus menarik, baik dalam hal penyusunan maupun variasi. 

penggunaan bahasa dalam mading biasanya terdapat beberapa 

kesalahan. Bahasa yang digunakan dalam mading biasanya berstruktur tidak 

baku atau ejaan yang tidak tepat. Selain mengesampingkan pedoman kaidah-

kaidah penulisan bahasa yang benar, mading hanya mengedepankan isi dari 

informasi yang disampaikan melalui artikel atau wacana yang ada di 

dalamnya, tampilan yang mengandalkan kreativitas dan imjinasi tinggi. 

Padahal bahasa yang baik dan benar sangat penting dalam pembuatan majalah 

dinding. Hal itu dapat menunjang karakteristik majalah dinding sebagai media 

komunikasi massa sehinggga pesan dari wacana mading dapat diterima oleh 

masyarakat dengan baik dan jelas. 

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah wujud kesalahan berbahasa bidang morfologi pada mading di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta?. Kemudian yang kedua yaitu 

bagaimanakah pemilihan kata yang tepat (diksi) pada mading di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 



Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan 

berbahasa bidang morfologi pada mading di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, dan mendeskripsikan pemilihan kata yang tepat (diksi) pada 

mading di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama dua minggu dalam mengumpulkan data. 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, yang belamat di jalan A. Yani, Tromol Pos I, Pabelan, Kartasura, 

Sukoharjo. 

Penelitian mengenai kesalahan berbahasa bidang morfologi pada 

mading di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif  menurut Moleong (dalam Margono, 

2004: 36) adalah sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 

Objek  pada kajian ini adalah mading yang ada di kampus Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan mengalami kesalahan berbahasa bidang 

morfologi dalam penulisannya. Sedangkan data dalam penelitian ini adalah 

kesalahan berbahasa bidang morfologi serta pemilihan kata yang tepat (diksi) 

pada mading yang terdapat di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Teknik Observasi 

 Menurut Muhammad Ali (1987: 91) observasi adalah penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Karena dengan pengamatan 

memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati secara langsung atau 

dari dekat. 

2. Teknik Dokumentasi 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa dokumentasi 

diantaranya menggunakan foto, dan catatan-catatan kecil. Catatan-catatan 



kecil tersebut peneliti gunakan untuk mencatat lokasi atau tempat di mana 

mading itu berasal. 

3. Teknik Simak Catat 

 Metode simak yaitu merupakan metode penyediaan data yang 

dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa. Dalam teknik 

simak catat, peneliti sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan 

secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Setelah dilakukan penyimakan, diteruskan pencatatan 

terhadap data yang relevan dan yang sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga dapat ditentukan klasifikasi data ( Subroto, 1992: 41-42). 

4. Teknik Analisis Data 

 Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 1988: 88) adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data secara induktif digunakan 

untuk menilai dan menganalisis data yang sudah difokuskan pada 

penelitian kesalahan berbahasa bidang morfologi pada mading secara 

terperinci dan terarah. 

 Setelah semua data terkumpul secara lengkap, kemudian dilakukan 

analisis data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada 

penelitian ini menggunakan metode agih. Metode agih merupakan  metode 

yang alat penentunya dari bagian bahasa yang bersangkutan itu sendiri 

(Sudaryanto, 1993: 15). 

Analisis data bermaksud mengorganisasikan data-data yang 

terkumpul. Setelah terkumpul secara lengkap, data-data tersebut  diatur 

dan diurutkan. Setelah itu, tahap selanjutnya mengelompokkan data-data 

berdasarkan jenis dan kategori yang sesuai. Supaya dalam pengelompokan 

lebih jelas diberikan kode, dan dikategorikannya. Setelah data-data yang 

terkumpul itu dipelajari dan ditelaah satu demi satu secara cermat, 

membuat rangkuman inti yang memuat masing-masing data sesuai dengan 

kelompokknya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan satuan-satuan inti 

dan kemudian dilakukan  perbandingan berkelanjutan  untuk menentukan  



kategori yang lebih terperinci. Setelah itu, dilakukan membuat penafsiran-

penafsiran yang sesuai dengan kajian. Apabila sudah di dapat, melakukan 

penarikan simpulan akhir hingga ditemukan hasil pelelitian yang jelas.  

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesalahan berbahasa pada 

mading yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat 

disajikan sebagai berikut. 

Data kesalahan berbahasa yang diambil dari beberapa mading yang 

terdapat di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1. Ketiga tujuan itu di kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar 

Dewantara. 

2. Pernahkah Anda dengar bahwa seseorang dikatakan meneteskan "air 

mata buaya"? 

3. Motif geometris berpola dasar bentuk segi empat ini memiliki arti 

keluhuran. 

4. Maka bila bola mata kekiri, berarti dia berusaha mengingat. 

5. Sepatu, tas tangan, koper, ikat pinggang, dan barang lain yang dibuat 

dari kulit buaya memang indah, awet, dan sangat menarik sekali. 

6. Posisi yang umum menyebabkan mendengkur adalah tidur telentang. 

7. Limbah adalah sumber daya alam yang telah hilang fungsinya. 

8. karena usia yang masih sangat muda. 

9. meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan menindak para  

pelanggar yang penyebab rusaknya lingkungan. 

10.  Jangan mengeluh harimu, bersyukurlah atas nafasmu. 

11. Hati yang menyayangi tak kan lelah tuk bertahan, tak kan menyerah 

tuk berjuang, karena ia yakin adanya kebahagiaan bersama orang yg 

sayang kamu. 

12. Harap bersegera untuk mempersiapkan diri datang ke masjid.  

 



Analisis penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan kata 

yang teridentifikasi sebagai bentuk kesalahan berbahasa bidang morfologi 

yang diketahui dengan kata yang bercetak miring. 

1. Penulisan prefiks di- 

Analisis kesalahan 

Ketiga tujuan itu di kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar 

Dewantara. 

Awalan di- pada kata di kaitkan pada kalimat di atas seharusnya 

digabung. 

di + kait + kan = dikaitkan 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

Ketiga tujuan itu dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar 

Dewantara. 

2. Kesalahan penulisan prefiks me- 

Analisis kesalahan 

Pernahkah Anda dengar bahwa seseorang dikatakan meneteskan "air 

mata buaya"? 

Bentuk prefiks me- yang melekat pada bentuk dasar akibat 

morfofonemik menimbulkan bunyi nasal. 

Me + dengar = mendengar 

Penambahan fonem nasal n karena bentuk dasar dimulai dengan 

konsonan d. Sehingga bentuk benarnya adalah mendengar. 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

Pernahkah Anda mendengar bahwa seseorang dikatakan meneteskan 

"air mata buaya"? 

3. Penulisan prefiks ber- 

Analisis kesalahan 

Motif geometris berpola dasar bentuk segi empat ini memiliki arti 

keluhuran. 

Bentuk prefiks ber- sebenarnya memiliki alomorf (variasi bentuk) jika 

melekat pada morfem tertentu. Alomorf ber- yaitu be- dan bel-. 



Namun, kesalahan berbahasa pada kata bentuk apabila digabungkan 

dengan prefiks ber- tidak mengalami perubahan. 

ber + bentuk = berbentuk 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

Motif geometris berpola dasar berbentuk segi empat ini memiliki arti 

keluhuran. 

4. Kesalahan penulisan kata depan (preposisi) 

Analisis kesalahan 

Maka bila bola mata kekiri, berarti dia berusaha mengingat. 

Bentuk kata depan atau preposisi ditulis terpisah dengan kata yang 

diikutinya. Penulisan kata depan ke- pada kata kekiri dalam kalimat di 

atas kurang tepat. Sesuai dengan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD), penulisan kata depan harus terpisah dengan kata yang 

diikutinya sehingga penulisan yang benar, yaitu ke kiri. Fungsi dari 

kata depan itu sendiri untuk merangkaikan kata yang satu dengan yang 

lainnya. 

Ke + kiri = ke kiri 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

Maka bila bola mata ke kiri, berarti dia berusaha mengingat. 

5. Kesalahan karena pleonasme (bentuk sangat atau sekali) 

Analisis kesalahan 

Sepatu, tas tangan, koper, ikat pinggang, dan barang lain yang dibuat 

dari kulit buaya memang indah, awet, dan sangat menarik sekali. 

Penulisan kata-kata yang lebih seperti kata sangat dan sekali kurang 

tepat. Hal itu merupakan bentuk kemubaziran karena makna dari kedua 

kata tersebut sama yaitu paling dalam suatu perbandingan. Penggunaan 

kata-kata tersebut cukup salah satu karena kedua kata tersebut bisa 

saling menggantikan. 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

 (Terdapat dua jenis bentuk benar dari kesalahan di atas.) 



a) Sepatu, tas tangan, koper, ikat pinggang, dan barang lain yang 

dibuat dari kulit buaya memang indah, awet, dan sangat menarik. 

b) Sepatu, tas tangan, koper, ikat pinggang, dan barang lain yang 

dibuat dari kulit buaya memang indah, awet, dan menarik sekali. 

6. Penulisan prefiks ter- 

Analisis kesalahan 

Posisi yang umum menyebabkan mendengkur adalah tidur telentang. 

Bentuk prefiks ter- mempunyai fungsi membentuk kata kerja pasif. 

Penulisan pada kata telentang yang mendapatkan prefiks ter- pada 

kalimat di atas dalam bahasa tulis atau lisan ragam resmi  kurang tepat. 

Kata tersebut yang benar yaitu terlentang karena fonem pada awal kata 

dasar bukan r maka alomorf ter- tidak berubah. 

ter + lentang = terlentang 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

Posisi yang umum menyebabkan mendengkur adalah tidur terlentang. 

7. Pemakaian konfiks ke-an 

Analisis kesalahan 

Limbah adalah sumber daya alam yang telah hilang fungsinya. 

Bentuk konfiks ke-an melekat bersama-sama dengan bentuk dasarnya. 

Konfiks ke-an langsung membentuk kata baru ketika melekat pada 

bentuk dasarnya. Konfiks ke-an saat melekat pada kata dasar hilang 

tidak bisa -an atau ke- terlebih dahulu. 

ke-an + hilang = kehilangan 

bukan hilang + an atau ke + hilang 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

Limbah adalah sumber daya alam yang telah kehilangan fungsinya. 

8. Pemakaian sufiks –nya 

Analisis kesalahan 

karena usia yang masih sangat muda. 

Bentuk sufiks -nya menempel pada bagian belakang bentuk dasarnya. 

Bentuk dasar usia dari kalimat di atas merupakan kesalahan berbahasa. 



Kata tersebut apabila mendapatkan sufiks -nya berubah menjadi 

usianya. 

usia + nya = usianya 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

karena usianya yang masih sangat muda. 

9. Penulisan simulfiks me–kan 

Analisis kesalahan 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan menindak para  

pelanggar yang penyebab rusaknya lingkungan. 

Bentuk kata dasar yang berfonem awal p, s, k, atau t dituliskan luluh 

ketika mendapatkan awalan me-. Seperti  kesalahan berbahasa pada 

kata penyebab bentuk kata dasar sebab yang berfonem awal s apabila 

mendapat awalan me- akan menimbulkan nasal. 

me-kan + sebab = menyebabkan 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan menindak para  

pelanggar yang menyebabkan rusaknya lingkungan. 

10.  Pemakaian sufiks –kan 

Jangan mengeluh harimu, bersyukurlah atas nafasmu. 

Bentuk sufiks kan diletakkan pada bagian akhir kata. Pada kata 

mengeluh sudah terdapat prefiks me-. Namun dalam kalimat di atas 

kurang baku, sehingga perlu adanya tambahan supaya menjadi kalimat 

yang baku. 

me + keluh = mengeluh 

mengeluh + kan = mengeluhkan 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

Jangan mengeluhkan harimu, bersyukurlah atas napasmu. 

11. Pemakaian gabungan prefiks me- dengan sufiks –i 

Analisis kesalahan 



Hati yang menyayangi tak kan lelah tuk bertahan, tak kan menyerah 

tuk berjuang, karena ia yakin adanya kebahagiaan bersama orang yg 

sayang kamu. 

Bentuk kata dasar yang berfonem awal p, s, k, atau t dituliskan luluh 

ketika mendapatkan awalan me-. Seperti pada bentuk kata dasar 

sayang yang berfonem awal s apabila mendapat awalan me- akan 

menimbulkan nasal. 

me +sayang = menyayang 

menyayang + i = menyayangi 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

Hati yang menyayangi tak akan lelah untuk bertahan, tidak akan 

menyerah untuk berjuang, karena ia yakin adanya kebahagiaan 

bersama orang yang menyayangi kamu. 

12. Penulisan gabungan prefiks di- dengan sufiks –kan 

Analisis kesalahan 

Harap bersegera untuk mempersiapkan diri datang ke masjid.  

Bentuk imbuhan awalan di- tidak mempunyai variasi bentuk. Peristiwa 

pengafikan dengan menggunakan prefiks di- tidak menimbulkan 

alomorf. Imbuhan awalan di- hanya melekat pada kata kerja pasif. 

Sedangkan bentuk sufiks -kan diletakkan pada bagian akhir kata. 

di + harap =diharap 

diharap + kan = diharapkan 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

Diharapkan bersegera untuk mempersiapkan diri datang ke masjid. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Masih banyaknya kesalahan berbahasa. Kesalahan-kesalahan 

tersebut di dominasi pada bidang morfologi, diantaranya: 

1. Kesalahan penulisan prefiks di-, 



2. Kesalahan penulisan prefiks me-, 

3. Kesalahan penulisan prefiks ber-, 

4. Kesalahan penulisan kata depan (preposisi), 

5. Kesalahan karena pleonasme, 

6. Kesalahan penulisan prefiks ter-, 

7. Kesalahan penulisan konfiks ke-an, 

8. Kesalahan penulisan sufiks –nya, 

9. Kesalahan penulisan simulfiks me–kan, 

10. Kesalahan penulisan sufiks –kan, 

11. Kesalahan penulisan gabungan prefiks me- dengan sufiks –i, dan 

12. Kesalahan penulisan gabungan prefiks di- dengan sufiks –kan. 

Selain terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisannya, 

ditemukan juga pemilihan kata-kata yang kurang tepat, tidak berpedoman 

pada kaidah-kaidah bahasa yang benar, sehingga menyebabkan kerancuan 

kalimat yang membuat maknanya menjadi kurang jelas. 
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