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KESALAHAN STRUKTUR DAN PEMAKAIAN KATA 
PADA TUTURAN ANAK USIA 4-5 TAHUN  

DI TKIT AMANAH UMMAH 3 DUWET KECAMATAN WONOSARI 
DAN TK ABA JAMBU KULON KECAMATAN CEPER  

KABUPATEN KLATEN 
 

Fitra Astriati, A310080244, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dan pola 
kesalahan struktur serta bentuk-bentuk dan pola kesalahan pemakaian kata pada 
tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu 
Kulon. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi 
studi kasus. Penelitian ini dilakukan di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet 
Kecamatan Wonosari dan TK ABA Jambu Kulon Kecamatan Ceper dengan objek 
penelitian tuturan anak usia 4-5 tahun yang merupakan kesalahan struktur dan 
kesalahan pemakaian kata. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode simak, teknik yang digunakan adalah teknik simak 
libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode agih. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
bagi unsur langsung dan teknik lanjutan yang berupa teknik lesap, teknik sisip, 
dan teknik ganti. Hasil penelitian ini ada empat hal. Pertama, bentuk bentuk 
kesalahan struktur meliputi (a) kalimat  tidak bersubjek, (b) penanggalan 
konjungsi, dan (c) penggunaan preposisi yang tidak tepat. Berdasarkan analisis, 
terdapat 13 kesalahan (48,15%) yang terjadi di TKIT Amanah Ummah 3 dan 14 
kesalahan (51,85%) terjadi di TK ABA Jambu Kulon. Kedua, bentuk-bentuk 
kesalahan pemakaian kata meliputi (a) penggunaan bentuk yang tidak baku, (b) 
penggunaan kata bahasa Jawa, (c) pelesapan afiks, dan (d) pilihan kata yang 
tidak tepat. Berdasarkan analisis, terdapat 72 frekuensi (46,75%) kesalahan 
pemakaian kata yang terjadi di TKIT Amanah Ummah 3 dan 82 frekuensi 
(53,25%) kesalahan pemakaian kata terjadi di TK ABA Jambu Kulon. Ketiga, 
pola kesalahan struktur pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah 
Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon meliputi: (a) tidak adanya subjek 
kalimat, (b) pelesapan konjungsi, dan (c) penggunaan preposisi yang tidak tepat. 
Keempat, pola kesalahan pemakaian kata di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK 
ABA Jambu Kulon meliputi: (a) pola fonologi, (b) pelesapan afiks, (c) pemakaian 
bahasa Jawa, (d) verba diganti nomina, (e) adverbia diganti verba, dan (f) 
konjungsi diganti adjektiva. 
 
Kata Kunci: tuturan, kasus, pola, kesalahan struktur, kesalahan pemakaian kata. 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Pada umumnya 

seluruh kegiatan manusia selalu melibatkan bahasa sebagai sarana untuk 

berinteraksi antarsesama. Bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya 

digunakan oleh orang dewasa. Anak-anak bahkan bayi pun juga menggunakan 

bahasa sebagai alat utama untuk berkomunikasi. Menangis merupakan salah 

satu cara pertama bayi untuk berkomunikasi dengan dunia sekitarnya (Chaer, 

2003:226). Tangisan bayi tersebut dapat diidentifikasi sebagai bahasa, yaitu 

bahasa yang pertama kalinya dipakai untuk menyampaikan apa yang 

diinginkannya.  

Seiring dengan bertambahnya usia anak, bahasa anak pun akan 

semakin berkembang pula. Perkembangan bahasa anak akan diperoleh melalui 

proses pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa (language learning) 

berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak 

mempelajari bahasa kedua, setelah memperoleh bahasa pertamanya (Chaer,  

2003:167). Artinya, proses pembelajaran bahasa didahului dengan proses 

pemerolehan bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. 

Pembelajaran bahasa berkaitan dengan peserta didik, guru, dan bahan 

ajar. Berlangsungnya proses pembelajaran bahasa tidak dapat berjalan tanpa 

hambatan. Latar belakang bahasa ibu yang dikuasai oleh peserta didik akan 

mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

keduanya. Peserta didik yang mempunyai latar belakang bahasa ibu yang tidak 

jauh berbeda dari bahasa yang sedang dipelajarinya tentu akan lebih mudah 

dalam mempelajari bahasa yang sedang dipelajarinya daripada peserta didik 

yang mempunyai latar belakang bahasa ibu yang jauh berbeda dengan bahasa 

yang sedang dipelajarinya (Markhamah, 2011:52-54). 

Anak usia 4-5 tahun termasuk dalam periode estetis atau masa kanak-

kanak. Pada umumnya anak usia 4-5 tahun sudah mulai masuk di Taman 

Kanak-Kanak yang disebut dengan masa prasekolah. Kegiatan pembelajaran 

di Taman Kanak-Kanak lebih banyak dilakukan melalui penuturan daripada 

melalui tulisan karena pada dasarnya anak lebih menguasai bahasa lisan 
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daripada bahasa tulis. Pembelajaran berbahasanya pun masih sangat sederhana 

karena kemampuan peserta didiknya masih terbatas.  

Pada dasarnya peserta didik di Taman Kanak-Kanak belum menguasai 

bahasa Indonesia dengan baik, karena mereka lebih sering menggunakan 

bahasa ibu daripada bahasa Indonesia. Anak usia 4-5 tahun belum dapat 

membuat kalimat dengan sempurna, seperti kalimat “Renang dengan ayah dan 

ibu”. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang strukturnya tidak baku karena 

tidak adanya subjek. Selain kesalahan pada struktur kalimat, juga terdapat 

kesalahan pemakaian kata seperti pada kalimat “Aku tumbas buku untuk 

adekku”. Kalimat tersebut menggunakan kata yang salah, yaitu kata tumbas 

yang merupakan kata dalam bahasa Jawa dan kata adekku yang merupakan 

kata yang pelafalannya tidak baku. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memaparkan bentuk-bentuk 

kesalahan struktur dan bentuk-bentuk pemakaian kata pada tuturan anak usia 

4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon, dan 

(2) mengidentifikasi pola kesalahan struktur dan pola kesalahan kata pada 

tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA 

Jambu Kulon. 

Kesalahan struktur merupakan ketidakjelasan fungsi-fungsi sintaksis 

dalam suatu kalimat. Jenis kesalahan struktur adalah sebagai berikut. 

1. Kalimat Tidak Lengkap 

Kalimat dalam bahasa Indonesia setidaknya mengandung subjek 

dan predikat yang telah dibubuhi intonasi dan tanda baca (Alwi,dkk, 

2000:39). Kalimat yang tidak lengkap ini meliputi: (a) kalimat tidak 

bersubjek, (b) kalimat tidak berpredikat, dan (c) kalimat tidak berobjek 

(khusus pada kalimat transitif). 

2. Penggunaan Preposisi yang Tidak Tepat 

Sering dijumpai pemakaian preposisi tertentu dalam frasa 

preposisional tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi pada frasa preposisional 

yang menyatakan tempat, waktu, dan tujuan (Setyawati, 2010:70). 
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3. Penanggalan Konjungsi 

Pelesapan atau penghilangan konjungsi pada sebuah kalimat akan 

menjadikan kalimat tersebut tidak efektif (tidak baku) (Setyawati, 

2010:86). 

Kesalahan pemakaian kata merupakan ketidakcermatan dalam memilih 

kata atau penggunaan kata yang tidak tepat sehingga kalimat yang dihasilkan 

tidak gramatikal. Jenis kesalahan pemakaian kata adalah sebagai berikut. 

1. Penggunaan Bentuk yang Tidak Baku 

Dikatakan kalimat yang berstruktur tidak baku karena struktur 

kalimatnya menyimpang dengan struktur yang terdapat pada bahasa 

Indonesia (Markhamah, 2011:144). 

2. Penggunaan Kata Bahasa Daerah 

Situasi kedwibahasaan yang ada di Indonesia menimbulkan 

pengaruh yang besar dalam pemakaian bahasa. Ada kecenderungan bahasa 

daerah merupakan B1, sedangkan bahasa Indonesia merupakan B2 bagi 

rakyat Indonesia atau pemakai bahasa (Setyawati, 2010:69). 

3. Pelesapan Afiks 

Penghilangan afiks pada kata bentukan disebabkan oleh 

penghematan yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena justru merupakan 

pemakaian kata yang salah (Setyawati, 2010:44). 

4. Pilihan Kata yang Tidak Tepat 

Ketetapan makna dan kelaziman pemakaian kata perlu diperhatikan 

ketika memilih kata. Dalam kegiatan berbahasa, pilihan kata merupakan 

aspek yang sangat penting karena pilihan kata yang tidak tepat selain 

menyebabkan ketidakefektifan bahasa, juga dapat mengganggu kejelasan 

informasi yang disampaikan (Setyawati, 2010:114-115). 

Penelitian terdahulu mengenai kesalahan struktur dilakukan oleh 

Nantje Harijatiwidjaja (2004) dengan judul “Surat Kabar yang Terbit di Jawa 

Barat : Kualitas Struktur Kalimat”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

kesalahan struktur kalimat pada surat kabar yang terbit di Jawa Barat meliputi: 

(1) kalimat tidak lengkap, terdiri dari kalimat tidak bersubjek, kalimat tidak 
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berpredikat, dan kalimat tidak berobjek; (2) kalimat tidak apik, terdiri dari 

kemubadziran preposisi, kemubadziran konjungsi, kemubadziran adverbia, 

pelesapan preposisi, pelesapan konjungsi, ketidaktepatan pemakaian preposisi, 

ketidaktepatan pemakaian konjungsi, ketidaksejajaran, dan susunan terbalik; 

dan (3) interferensi. 

Persamaan penelitian Nantje dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji kesalahan struktur. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan 

surat kabar yang terbit di Jawa Barat sebagai objek kajian, sedangkan 

penelitian ini menggunakan tuturan anak usia 4-5 tahun sebagai objek kajian. 

Penelitian A. Sofian (2003) dengan judul “Ketidaklogisan dalam 

Bahasa Indonesia”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kelogisan 

merupakan ide dalam suatu kalimat yang tidak dapat diterima oleh akal dan 

tidak sesuai dengan kaidah. Ketidaklogisan tersebut meliputi: (1) ketidak-

logisan pada sarana umum (terutama bus kota), (2) ketidaklogisan pada papan 

pengumuman, (3) ketidaklogisan pada berita-berita di surat kabar dan televisi, 

(4) ketidaklogisan di kalangan perguruan tinggi, terutama dalam pembuatan 

skripsi, dan (5) ketidaklogisan pada pertemuan atau rapat. 

Persamaan penelitian A. Sofian dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengkaji kesalahan berbahasa. Perbedaannya, penelitian tersebut 

mengkaji ketidaklogisan dalam berbahasa Indonesia, sedangkan penelitian ini 

mengkaji kesalahan struktur dan pemakaian kata pada tuturan anak usia 4-5 

tahun. 

Elza Leyli L Saragih (2008) meneliti “Analisis Kesalahan Berbahasa 

Anak Bilingual (Studi Kasus Terhadap Siswa SMP Methodist III Medan 

dengan B1 Bahasa Cina Hokkien)”. Penelitian tersebut menghasilkan dua 

kesimpulan. Pertama, kesalahan yang dibuat oleh siswa mencakup aspek 

morfologi, sintaksis dan leksikal. Kesalahan dominan adalah pokok leksikal. 

Kesalahan morfologi dan sintaksis mengikuti kesalahan leksikal. Kedua, 

penyebab kesalahan adalah gangguan antar bahasa, aturan aplikasi yang tidak 

lengkap, kecerobohan siswa, dan kurangnya kosa kata. 
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Persamaan penelitian Elza Leyli L Saragih dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengkaji kesalahan berbahasa. Perbedaannya, penelitian 

tersebut menggunakan anak bilingual dengan B1 bahasa Cina Hokkien 

sebagai objek kajian, sedangkan penelitian ini mengunakan tuturan anak usia 

4-5 tahun sebagai objek kajian. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi 

studi kasus. Kasus yang dipelajari dalam penelitian ini adalah tuturan anak 

usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet kecamatan Wonosari dan 

TK ABA Jambu Kulon kecamatan Ceper kabupaten Klaten. 

Objek penelitian ini adalah tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT 

Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu Kulon yang merupakan kesalahan 

struktur dan kesalahan pemakaian kata.  

Data dalam penelitian ini berupa kata-kata dari tuturan anak usia 4-5 

tahun yang merupakan kesalahan struktur dan pemakaian kata. Sumber 

datanya yaitu tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet 

Kecamatan Wonosari dan TK ABA Jambu Kulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak, teknik yang digunakan adalah teknik simak libat cakap, teknik 

rekam, dan teknik catat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode agih. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik bagi unsur 

langsung dan teknik lanjutan yang berupa teknik lesap, teknik sisip, dan teknik 

ganti. 

 
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk-Bentuk Kesalahan Struktur 

Kesalahan struktur pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT 

Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon meliputi: (a) 

kalimat tidak bersubjek, (b) penghilangan konjungsi, dan (c) penggunaan 

preposisi yang tidak tepat. 
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a. Kalimat Tidak Bersubjek 

Subjek merupakan fungsi sintaksis terpenting setelah predikat 

(Sukini, 2010:60). Jadi, kalimat yang berstruktur baku harus 

mempunyai subjek kalimat. Kalimat yang tidak bersubjek pada tuturan 

anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet dapat dilihat 

pada data berikut. 

(1) Pergi ke omahe mbahe. (S1/T4/K3-17) 
       P                K 

(1a) Aku pergi ke rumah eyang. 
(2) Di pantai njegur, maenan aer, maenan pasir sama mas Ipul.  

 K1   P   K2 

(S2/T6/K2-49) 
(2a) Di pantai aku mencebur, bermain air, dan pasir dengan mas Ipul. 

 
Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat yang tidak 

bersubjek. Subjek pada kalimat-kalimat tersebut tidak dituturkan oleh 

peserta didik. Perbaikan kalimat tersebut adalah dengan menambah 

subjek, caranya dengan mengidentifikasi subjek pada kalimat 

sebelumnya dalam satu tuturan yang sama, yaitu ‘aku’ pada kalimat-

kalimat sebelumnya dalam satu tuturan. Perbaikan kalimat-kalimat 

tersebut adalah kalimat (1a) dan (2a). 

b. Penghilangan Konjungsi 

Penghilangan konjungsi pada tuturan anak usia 4-5 tahun di 

TKIT Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon dapat 

dilihat pada data berikut. 

(3) Aku tidor mandi. (S1/T9/K3-25) 
(3a) Aku tidur lalu mandi. 
(4) Aku pergi ke pantai sama mamah bapak. (S2/T6/K1-48) 
(4a) Aku pergi ke pantai dengan mama dan bapak. 

 
Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat yang 

menanggalkan konjungsi. Kalimat (3) menanggalkan konjungsi ‘lalu’ 

yang berfungsi mengurutkan kejadian atau peristiwa secara kronologis.  

Kalimat (4) menanggalkan konjungsi ‘dan’ yang menyatakan 

penjumlahan di antara dua kata. 
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c. Penggunaan Preposisi yang Tidak Tepat 

Penggunaan preposisi yang tidak tepat pada tuturan anak usia 

4-5 tahun dapat dilihat pada data berikut. 

(5) Aku renang ke kolam yang jero terusan aku jatoh. (S1/T6/K3-22) 
(5a) Aku berenang di kolam yang dalam kemudian aku jatuh. 
(6) Aku sama mamah nganter ayah wisuda di Semarang naek mobil 

sampe jam sembilan. (S2/T8/K1-52) 
(6a) Aku dan mama mengantar ayah wisuda ke Semarang naik mobil 

 sampai jam sembilan. 

Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat (5) dan (6) 

merupakan penggunaan preposisi yang tidak tepat. Kalimat (5) lebih 

tepat menggunakan preposisi yang menunjukkan tempat, yaitu di; dan 

kalimat (6) lebih tepat menggunakan preposisi yang menunjukkan 

tujuan, yaitu ke. 

Kaitan hasil penelitian kesalahan struktur ini dengan penelitian 

Nantje Harijatiwidjaja (2004) adalah sama-sama mengkaji kesalahn 

struktur. Perbedaannya, hasil penelitian kesalahan struktur Nantje 

meliputi: (1) kalimat tidak lengkap, (2) kalimat tidak apik, dan (3) 

interferensi pada surat kabar yang terbit di Bandung. 

Kaitan hasil penelitian kesalahan struktur ini dengan penelitian A. 

Sofian (2003) adalah sama-sama mengkaji kalimat yang tidak logis. 

Perbedaannya, hasil penelitian A. Sofian meliputi ketidaklogisan dalam 

penggunaan bahasa secara umum, baik secara lisan maupun tulisan. 

Kaitan hasil penelitian kesalahan struktur  ini dengan penelitian 

Elza Leyli L Saragih (2008) adalah sama-sama mengkaji kesalahan 

berbahasa pada tuturan siswa. Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji 

kesalahan berdasarkan bidang kesalahannya yang mencakup aspek 

morfologi, sintaksis, dan leksikal. 

2. Bentuk-Bentuk Kesalahan Pemakaian Kata 

a. Penggunaan Kata Tidak Baku 

Penggunaan kata tidak baku pada tuturan anak usia 4-5 tahun di 

TKIT Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon dapat 

dilihat pada data berikut. 
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(1) Kemalen aku pegi belenang sama bapak, ibu, kakak.  
(S1/T4/K1-15) 

(2) Dikasih uang mbah buat beli sayor. (S2/T9/K2-55) 
(3) Rumah mbah di deket jogja. (S2/T9/K3-56) 

 

Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat-kalimat di atas 

merupakan penggunaan kalimat yang tidak baku karena tidak sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. 

b. Penggunaan Kata Bahasa Jawa 

Penggunaan kata bahasa Jawa pada tuturan anak usia 4-5 tahun 

di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet  dan TK ABA Jambu Kulon dapat 

dilihat pada data berikut. 

(4) Rumahnya mbakku di atas batu di kecamatan Baki. 
(S1/T2/K7-8) 

(5) Trus aku tumbas es krim sama bapak sama ibu. (S1/T3/K2-10) 
(6) Habis itu aku udan-udan di kebon dewe. (S2/T5/K4-46) 
 

Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat-kalimat di atas 

merupakan pemakaian kata yang salah karena penggunaan kata bahasa 

Jawa. Kata-kata tersebut dituturkan oleh siswa karena kebiasaan 

menggunakan bahasa Jawa pada kehidupan sehari-hari dengan bahasa 

Jawa sebagai bahasa ibunya. 

c. Pelesapan Afiks 

Pelesapan afiks pada tuturan anak usia 4-5 tahun dapat dilihat 

pada data berikut. 

(7) Kemaren aku renang sama bapak sama ibu. (S1/T3/K1-9) 
(8) Semalem aku nulis dan belajar. (S2/T1/K1-33) 

 

Kata renang pada kalimat (7) merupakan pemakaian kata yang 

salah karena pelesapan prefiks ber-. Kata renang merupakan kata dasar 

yang menduduki predikat. Sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baku, 

dalam predikat tersebut harus dieksplisitkan prefiks ber-, yaitu menjadi 

berenang. Kata nulis pada kalimat (8) merupakan pemakaian kata yang 

salah karena pelesapan prefiks me-. 

d. Pilihan Kata yang Tidak Tepat 

Pilihan kata yang tidak tepat  pada tuturan anak usia 4-5 tahun 

adalah sebagai berikut. 



10 

 

(9) Aku renang ke kolam yang jero terusan aku jatoh. (S1/T6/K3-22) 
(10) Aku maenan sama mbak ke pasar malem. (S2/T3/K2-39) 

 

Kata terusan pada kalimat (9) merupakan pilihan kata yang 

tidak tepat karena kata terusan dalam kamus bermakna ‘saluran buatan 

untuk keperluan mengalihkan lalu lintas pelayaran atau mengatur 

pengaliran air irigasi’. Namun, dalam konteks kalimat tersebut 

dituturkan dengan makna kata terus yang bermakna ‘lalu’. 

Kata maenan pada kalimat (10) merupakan pilihan kata yang 

salah  karena jika dilihat dari maknanya, kata maenan bermakna ‘alat 

untuk bermain; barang yang dipermainkan’. Namun, dalam konteks 

kalimat tersebut kata maenan dituturkan dengan makan kata bermain, 

yang bermakna ‘melakukan sesuatu untuk bersenang-senang’.  

Hasil penelitian kesalahan pemakaian kata ini tidak berkaitan 

dengan penelitian Nantje Harijatiwidjaja. Penelitian tersebut mengkaji 

kesalahan struktur pada surat kabar yang terbit di Bandung. 

Kaitan hasil penelitian kesalahan pemakain kata ini dengan 

penelitian (2003) adalah sama-sama mengkaji kalimat yang tidak logis. 

Perbedaannya, hasil penelitian A. Sofian meliputi ketidaklogisan dalam 

penggunaan bahasa secara umum, baik secara lisan maupun tulisan. 

Kaitan hasil penelitian kesalahan pemakaian kata ini dengan 

penelitian Elza Leyli L Saragih (2008) adalah sama-sama mengkaji 

kesalahan berbahasa pada tuturan siswa. Perbedaannya, penelitian tersebut 

mengkaji kesalahan berdasarkan bidang kesalahannya yang mencakup 

aspek morfologi, sintaksis, dan leksikal. 

Berdasarkan pengamatan, faktor penyebab frekuensi kesalahan 

pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TK ABA Jambu Kulon lebih banyak 

dibandingkan dengan kesalahan pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT 

Amanah Ummah 3 Duwet adalah sebagai berikut. 

a. Aspek Kualitas 

Kualitas suatu sekolah dapat mempengaruhi kualitas siswanya 

pula. Pada penelitian ini, kualitas TKIT Amanah Ummah 3 Duwet 

lebih baik dibandingkan dengan TK ABA Jambu Kulon. Hal tersebut 
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disebabkan adanya tes seleksi masuk bagi calon peserta didik yang 

mendaftar di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet untuk penempatan kelas, 

sedangkan di TK ABA Jambu Kulon tidak ada seleksi masuk. 

b. Penggunaan bahasa guru 

Pada dasarnya siswa akan mencontoh gurunya, terlebih anak-

anak usia 4-5 tahun. Apa yang dilakukan dan diucapkan guru akan 

dilakukan dan diucapkan oleh siswa pula. Pada penelitian ini, 

penggunaan bahasa guru akan mempengaruhi penggunaan bahasa 

peserta didiknya. Guru-guru di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet lebih 

sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah saat 

mengajar, sehingga peserta didiknya juga lebih bisa menguasai bahasa 

Indonesia dibandingkan siswa di TK ABA Jambu Kulon. 

c. Siswa 

Kemampuan peserta didik yang berbeda-beda akan 

mengakibatkan ketidakseragaman kemampuan peserta didik dalam 

menguasai bahasa yang dipelajarinya. Pada penelitian ini pengusaan 

bahasa siswa di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet lebih baik daripada 

siswa di TK ABA Jambu Kulon, sehingga frekuensi kesalahannya 

lebih sedikit. 

 
3. Pola Kesalahan Struktur 

Pola kesalahan struktur pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT 

Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon dapat dilihat pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Pola Kesalahan Struktur pada Tuturan Anak Usia 4-5 Tahun 
di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon 

 

No. 
Pola Kesalahan 

Struktur Data 

a.  Tidak adanya 
subjek pada 
kalimat 

P → S – P 
P – K → S – P – K  
K1 – P – K2 → S - K1 – P – K2 

b.  Pelesapan 
konjungsi 

Aku tidor mandi → aku tidur lalu mandi 
Sama mamah bapak → dengan mama dan  bapak 
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c.  Penggunaan 
preposisi yang 
tidak tepat 

Aku renang ke kolam → aku berenang di kolam. 
Aku sama mamah nganter ayah wisuda di 
Semarang → Aku dan mama mengantar ayah 
wisuda ke Semarang. 

 

 

Hasil penelitian pola kesalahan struktur ini tidak berkaitan dengan 

penelitian Nantje Harijatiwidjaja, A. Sofian, dan Elza Leyli. 

 
4. Pola Kesalahan Pemakaian Kata 

Pola kesalahan pemakaian kata pada tuturan anak usia 4-5 Tahun 

di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Pola Kesalahan Pemakaian Kata pada Tuturan Anak Usia 4-5 
Tahun di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon 

 
No. Pola Kesalahan  

Pemakaian Kata 
Data 

a.  Pola Fonologi 
1) Fonem i diganti e adek → adik  
2) Fonem r diganti l kemalen → kemarin 
3) Fonem u diganti o belenang → berenang 
4) Penambahan fonem h mamah → mama 
5) Penghilangan fonem r pegi → pergi 

b.  Pelesapan afiks  nulis → menulis 
renang → berenang 

c.  Pemakaian bahasa Jawa omah → rumah 
tumbas → membeli 

d.  Verba diganti nomina maenan → bermain 
e.  Adverbia diganti verba habis → sesudah 
f.  Konjungsi diganti adjektiva  sama → dan 
 

Hasil penelitian pola kesalahan pemakaian kata ini tidak berkaitan 

dengan penelitian Nantje Harijatiwidjaja, Umi Kulsum, A. Sofian, Elza 

Leyli, dan Feri Devita. 

 
D. SIMPULAN 

Bentuk-bentuk kesalahan struktur meliputi: (a) kalimat tidak 

bersubjek; (b) penghilangan konjungsi; dan (c) penggunaan preposisi yang 

tidak tepat. Berdasarkan analisis, terdapat 13 kesalahan (48,15%) yang terjadi 
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pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan 14 kesalahan 

(51,85%) terjadi pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TK ABA Jambu kulon. 

Bentuk-bentuk kesalahan pemakaian kata pada tuturan anak usia 4-5 

tahun terdiri dari (a) penggunaan bentuk yang tidak baku, (b) penggunaan kata 

bahasa Jawa, (c) pelesapan afiks, dan (d) pilihan kata yang tidak tepat. 

Berdasarkan analisis, terdapat 72 frekuensi kesalahan pemakaian kata 

(46,75%) yang terjadi pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah 

Ummah 3 dan 82 frekuensi kesalahan pemakaian kata (53,25%) terjadi di TK 

ABA Jambu Kulon. 

Pola kesalahan struktur pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT 

Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA Jambu Kulon meliputi: (a) tidak 

adanya subjek pada kalimat (P → S-P, K1-P-K2 → S-K1-P-K2), (b) 

penghilangan konjungsi (aku tidor mandi → aku tidur lalu mandi), dan (c) 

penggunaan preposisi yang tidak tepat (Aku renang ke kolam → aku berenang 

di kolam). 

Pola kesalahan pemakaian kata di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK 

ABA Jambu Kulon meliputi: (a) pola fonologi (kemaren → kemarin, naek →  

naik), (b) pelesapan afiks (nulis → menulis, beli → membeli, ngaji → 

mengaji), (c) pemakaian bahasa Jawa (tumbas → membeli, mbah → eyang), 

(d) verba diganti nomina (maenan → bermain), (e) adverbia diganti verba 

(habis → sesudah), dan (f) konjungsi diganti adjektiva (sama → dan). 
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