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PEP.I{YATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah

diajuJcan unh.rk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan

sepanjpng pengetahuan saya juga tidak tedapat karya atau pendapat yang pemah

ditulis atau diterbitkan oleh or€mg lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam

naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila temyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam

pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.

S'.rakarta, 9 Oktober 2012
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MOTTO 

 

 

 

Segera kerjakan lima perkara sebelum datang lima perkara yakni masa mudamu 

sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu 

sebelum datang masa fakirmu, masa senggangmu sebelum masa sibukmu, dan 

masa hidupmu sebelum masa matimu  

(Rosullullah SAW) 

Jangan takut bermimpi, bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah, bercita-

citalah, buatlah impianmu terwujud. Wujudkan impianmu dengan niat yang tulus, 

berusaha keras, bersungguh-sungguh, sabar, dan doa. InsyaAllah semua mimpi-

mimpimu akan terwujud. Sungguh Allah Maha Mendengar  

(Ahmad Fuadi dalam novel negeri 5 menara) 

Tak pernahku malu dengan cibiranmu, kujadikan motivasi untuk maju, dan 

kubalas dengan senyuman prestasi  

(Sma*sh) 

Tiada kesuksesan sejati tanpa doa, kerja keras, dan perjuangan. Maka jadilah 

orang sukses yang tidak sombong, jadilah orang sukses yang bersahaja, jadilah 

orang sukses yang rendah hati  

(Penulis) 
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Faridhotun Dwi Ayuningsih, A 310 080 050, Program Studi pendidikan Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini berjudul Analisis kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa 
adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginprestasikan 
secara sistematik kesalahan-kesalahan dalam prosedur linguistik. Menulis 
pengalaman pribadi adalah kegiatan seseorang menuangkan ide, gagasasan, dan cerita 
berdasarkan hal yang telah dialaminya dimasa lampau. Permasalahan yang muncul 
adalah masih banyak kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh para siswa menengah 
atas dalam penulisan pengalaman pribadi di SMK Batik 2 Surakarta dan minat siswa 
dalam mengembangkan kreativitas menulis 

 Tujuan dari penellitian ini adalah mendeskripsikan kesalahan berbahasa dan 
memperoleh gambaran mengenai bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat pada 
penulisan pengalaman pribadi siswa kelas X A SMK Batik 2 Surakarta . Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik analisis data menggunakan 
metode padan. Objek penelitian ini adalah karangan tulisan pengalaman pribadi siswa 
kelas X A SMK Batik 2 Surakarta. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
bentuk kesalahan berbahasa bidang fonologi, kesalahan bidang morfologi, dan 
kesalahan bidang sintaksis. 

 

Kata Kunci: Kesalahan Berbahasa, Fonologi, Morfologi, Sintaksis 

 

 

 




