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ABSTRAK 

ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA PENULISAN LATAR BELAKANG 

SKRIPSI MAHASISWA NON BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Intan Wirastuti, A 310080113, Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan 

Sastra Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013, 76 halaman. 

Analisis kesalahan terdengar hanya sebagai pekerjaan yang membosankan 

yang berusaha mencari-cari kesalahan. Banyak penulis mengalami kesalahan 

dalam menggunakan bahasa pada saat menulis. Kesalahan itu dapat berupa tanda 

baca, ejaan, penggunaan huruf, diksi, penggunaan kalimat, dan kesalahan dalam 

penulisan kata. 

Penelitian ini bertujuan : mendeskripsikan kesalahan penggunaan ejaan pada 

penulisan latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra 

Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta, mendeskripsikan kesalahan 

penggunaan pilihan kata atau diksi, mendeskripsikan kesalahan penggunaan 

kalimat, mendeskripsikan penyebab kesalahan pemakaian bahasa pada penulisan 

latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan metode 

simak disebut juga metode penyimakan, karena cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Selanjutnya 

teknik ini dilanjutkan dengan teknik catat. Metode analisis data menggunakan 

model analisis interaktif, ada tiga komponen dalam analisis yang harus 

diperatikan: Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verivikasi. 

Hasil penelitian yang diperoleh: Kesalahan penggunaan ejaan; kesalahan 

pemakaian huruf kapital 15%, kesalahan penggunaan tanda baca 50% , kesalahan 

penulisan kata 22,5%. Kesalahan pemakaian diksi yang diperoleh setelah 

dilakukan analisis 5%. Kesalahan penyusunan kalimat 7,5%. Penyebab kesalahan 

penggunaan bahasa dapat ditimbulkan dari diri sendiri karena kurang paham 

mengenai apa itu kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata, 

serta pemakaian diksi dan penyusunan kalimat yang baik. Selain kurang faktor 

kurang pahaman terhadap apa yang sedang dikerjakan juga terdapat faktor kehati-

hatian. Kesalahan yang bersumber dari luar diri sendiri dapat terjadi karena 

adanya faktor keterkaitan. Faktor keterkaitan yang dimaksud adalah banyaknya 

orang yang ikut melibatkan diri dalam penulisan skripsi yang sedang dibuat.  

 

Kata kunci: anakes, latar belakang skripsi non bahasa dan sastra Indonesia UMS. 
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A. Pendahuluan 

Di perguruan tinggi pendidikan bahasa nasional bagi mahasiswa-mahasiswa 

jurusan bahasa dan sastra Indonesia berbeda dari pelajaran disekolah. Mahasiswa 

hendaknya dilatih menganalisis bahasa dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan 

semantiknya. Pelajaran semacam ini akan berhasil apabila diberikan dasar-

dasarnya terlebih dahulu yaitu pelajaran tentang linguistik. Dari uraian diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Latar Belakang Mahasiswa Non Bahasa dan 

Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan latar 

belakang pada penulisan latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non 

bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan pilihan kata pada penulisan latar 

belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

3. Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan kalimat pada penulisan latar 

belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

4. Apa sumber penyebab kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada penulisan 

latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra 

Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan latar belakang 

yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Mendeskripsikan kesalahan penggunaan pilihan kata atau diksi pada penulisan 

latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra 

Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Mendeskripsikan kesalahan penggunaan kalimat pada penulisan latar belakang 

yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4. Mendeskripsikan penyebab kesalahan pemakaian bahasa pada penulisan latar 

belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

bidang analisis kesalahan berbahasa. Khususnya dalam penulisan latar 

belakang skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra 

Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang teknik 

penulisan latar belakang dengan baik dan benar. 

b. Bagi pendidik dapat memberikan pengetahuan tentang cara penulisan 

latar belakang kepada siswa dengan tepat.  

c. Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pembuatan 

skripsi agar terhindar dari kesalahan berbahasa. 

 

E. Landasan Teori 

1. Analisis Kesalahan Berbahasa 

a. Pengertian Kesalahan 

Kesalahan bersinonim dengan kekeliruan, Tarigan (1990: 75) 

memberikan pengertian bahwa kekeliruan pada umumnya disebabkan oleh 

faktor performasi. Keterbatasan dalam mengingat mengakibatkan 

kekeliruan dalam pelafalan bunyi bahasa.  

b. Kesalahan Ejaan 

Tarigan (1986: 2) mengemukakan bahwa ejaan adalah cara atau 

aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. 

Kesalahan ejaan yang akan dibahas dalam penelitian ini ada empat. 

1. Pemakaian Huruf Kapital 

2. Penggunaan Tanda Baca 

3. Penulisan Kata 

4. Penggunaan Cetak Miring dan Garis Bawah 

c. Pilihan Kata atau Diksi 

Pilihan kata menurut Mustakim (1994: 41) adalah proses atau 

tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, 

sedangkan pilihan kata adalah hasil atau proses dari tindakan tersebut. 

Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa diksi atau pilihan kata 

menyangkut dua hal yang perlu diperhatikan oleh pemakai bahasa, yaitu 

mengenai ketepatan dan kesesuaian. 

1. Ketepatan 

a. Penggunaan Denotatif-Konotatif 

b. Penggunaan Sinonim  

c. Penggunaan Verba Berpreposisi 
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d. Penggunaan Kata secara Ekonomis 

2. Kesesuaian 

a. Penggunaan Kata Baku 

b. Penghindaran Kata Cakapan 

c. Penyusunan Kalimat 

d. Pengertian Menulis 

3. Pengertian Latar Belakang 

 Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin 

dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar 

belakang berfungsi sebagai pengantar kepada permasalahan penelitian. 

Peneliti dapat menjabarkan apa dan mengapa judul dan makna yang 

terkandung di dalam penelitian.  

4. Pengertian Skripsi 

Skripsi disusun sebagai pemenuhan salah satu peryaratan yang 

harus dipenuhi sebelum mahasiswa dinyatakan lulus. Mahasiswa dituntut 

memiliki kemampuan yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi.  

 

F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah: 

Sarwiji (1997) melakukan penelitian terhadap “Kemampuan Menulis 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKPI UNS”. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa kurang mahir 

dalam bahasa Indonesia. Kekurangan itu mencakup bidang tata bahasa, 

diksi, penyusunan kalimat, penggunaan piranti kohesi, ejaan, dan 

penalaran. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang bentuk 

kesalahan pemakaian bahasa Indonesia dan penyebab kesalahannya. 

Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam skripsi 

maka akan menunjukkan citra kecendikiaan seseorang.  

Daroe Iswatiningsih (2000) melakukan penelitian “Analisis 

Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Karya Tulis Mahasiswa Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 1999/2000 Universitas 

Muhammadiyah Malang”. Hasil penelitiannya yaitu kesalahan kesalahan 

yang sering dilakukan oleh mahasiswa  berkaitan dengan 1) Ortografi 

(ilmu ejaan): (a) Ketidak mampuan membedakan penggunaan kata depan 

(di,ke) dengan (di) sebagai imbuhan, (b) penulisan unsur serapan yang 

kurang tepat. 2) Bidang morfologi yakni pada afiksasi (gabungan kata). 3) 

Sintaksis yaitu pada (a) penyusunan kalimat yang diawali dengan kata 

penghubung, (b) kalimat yang ditulis belum selesai. 4) Kata mubazir 

(berlebihan).  
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G. Metode Penelitian  

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada ruang lingkup kampus Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Mulai dari perpustakaan sampai pada tempat 

peneliti tinggal dalam kos. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Desember 2012 sampai 

hingga selesai. 

2. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini fokus pada situasi, yaitu mengenai kesalahan 

berbahasa Indonesia. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan berbagai 

kesalahan berbahasa Indonesia dalam penulisan latar belakang skripsi 

mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

3. Sumber Data 

Sumber data dan data penelitian ini ada enam, yaitu berupa arsip 

skripsi mahasiswa yang bukan merupakan jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode simak yang disebut juga 

metode penyimakkan karena cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 2005: 

90). Selanjutnya teknik ini dilanjutkan dengan teknik catat. Menurut 

Mahsun (2005: 92) teknik catat merupakan teknik lanjutan dari teknik 

simak lihat cakap. Teknik ini diterapkan untuk mengetahui bentuk 

kesalahan berbahasa Indonesia yang ada dalam penulisan latar belakang 

pada skripsi mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

5. Teknik Validitas Data 

Teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas data dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap 

data itu (Moleong, 2001: 178). 

6. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

analisis interaktif, ada tiga komponen analisis tersebut yang harus 

diperhatikan dengan cara melakukan interaksi yang baik dalam proses 
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pengumpulan data dalam bentuk siklus (Sutopo, 2002: 94). Ada tiga 

komponen analisis. 

1. Reduksi data 

2. Penyajian data 

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi 

7. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah rangkaian kegiatan dari awal sampai 

akhir, tahap dalam penelitian ini ada tiga. 

1. Tahap Persiapan 

2. Tahap Analisis Data 

3. Tahap Akhir 

 

H. Hasil dan Pembahasan 

1. Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital 

(13/Roso/Kapital/2010/h.xii) 

Kesalahan 

Menurut Rasjoyo (cahyono, 1994) pameran meningkatkan motivasi belajar, 

hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wartono (1984: 69) 

hubungan antara pameran dengan motivasi belajar seni rupa sangat erat 

hal tersebut sesuai denganpembelajaran seni rupa yang model 

pembelajaran terpadu. 

Pembenaran 

Menurut Rasjoyo (Cahyono, 1994) pameran meningkatkan motivasi belajar, 

hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wartono (1984: 69) 

hubungan antara pameran dengan motivasi belajar seni rupa sangat erat 

hal tersebut sesuai denganpembelajaran seni rupa yang model 

pembelajaran terpadu. 

Penggunaan huruf kapital pada kalimat di atas merupakan kesalahan 

penulisan yang dilakukan oleh penulis karena pada kata „cahyono‟, penulis 

tidak menggunakan huruf kapital di awal kata orang. Penggunaan huruf di 

awal kata orang diharuskan menggunakan huruf kapital dimanapun 

letaknya. Pembenaran bisa di lihat pada kalimat di atas. 

2. Tabel Data Kesalahan Berbahasa 

Jenis Kesalahan Berbahasa Jumlah 

Kesalahan pemakaian huruf 

kapital 

 

 

Kesalahan pemakaian huruf 

kapital 

 

Tanda titik 

 

6 

 

3 
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Kesalahan penggunaan 

tanda baca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahanpenulisan kata 

 

 

 

Penggunaancetak miring 

dan garis bawah 

 

Diksi atau pilihan kata 

 

 

 

 

 

Kalimat 

Tanda koma 

Tanda hubung 

Tanda titik dua 

Tanda titik koma 

Tanda pisah 

Tanda elipsis 

Tanda tanya 

Tanda seru 

Tanda kurung 

Tanda kurung siku 

Tanda petik 

Tanda petik tunggal 

Tanda garis miring 

Tanda apostrof 

 

Kata depan 

Kata ganti 

Kata turunan 

Gabungan kata 

Unsur serapan 

Penulisan huruf 

 

Cetak miring dan garis bawah 

Kata denotasi 

Kata sinonim 

Verba berpreposisi 

Kata ekonomis 

Kata baku 

Kata cakapan 

 

Penyusunan kalimat 

7 

2 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

 

3 

3 

1 

2 

0 

0 

 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

 

3 

Total 40 

 

3. Penyebab Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia pada Mahasiswa 

non Bahasa dan Sastra Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang banyak dilakukan dalam 

setiap penulisan latar belakang skripsi oleh mahasiswa non bahasa dan 

sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat bersumber 

dari dalam dirinya sendiri dan dari luar dirinya sendiri. Kesalahan yang 

ditimbulkan dalam diri sendiri karena kurang paham mengenai apa itu 
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kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata, pemakaian 

garis bawah dan garis miring, serta pemakaian diksi dan penyusunan 

kalimat yang baik. Selain kurang faktor kurang pahaman terhadap apa yang 

sedang dikerjakan juga terdapat faktor kehati-hatian. Faktor ini banyak 

mempengaruhi terjadinya kesalahan berbahasa pada saat sedang 

mengerjakan kegiatan menulis. Kadang kita malas untuk mengulasnya 

kembali, membacanya dari awal sampai akhir secara berulang guna mencari 

kesalahan yang ada.  

4. Perbandingan Penelitian Terdahulu di Penelitian Ini 

Membandingkan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan berfungsi untuk mengukur dimana letak kesalahan yang sering 

dilakukan oleh penulis dalam melakukan kegiatan menulis baik itu formal 

maupun non formal. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sarwiji dengan penelitian ini 

terletak pada objek yang dikaji. Penelitian ini menggunakan penulisan latar 

belakang pada skripsi sebagai objek kajiannya. Adapun Sarwiji 

mengungkapkan kemahiran mahasiswa dalam menulis walaupun memiliki 

kesamaan yaitu menganalisis kesalahan pemakaian bahasa yang dilakukan 

oleh pesertadidik.  

 

I. Simpulan 

Dalam pemakaian huruf kapital terdapat enam kesalahan yang dilakukan oleh 

Roso, Arif, dan Fauzun. Masing-masing presentasenya 5%, 7,5%, dan 2,5% . 

Kesalahan penggunaan tanda titik (.) terjadi dalam penulisan latar belakang yang 

dilakukan oleh Roso dan Ikhsan. Masing-masing 5% dan 2,5%. Pemakaian tanda 

koma (,) dalam penulisan latar belakang skripsi ada tuju kesalahan, masing-

masing dilakukan oleh Roso, Ikhsan, Fauzun, Vita dan presentasenya 5%, 2,5%, 

7,5%, 2,5%. Kesalahan pemakaian tanda hubung (-) ada dua, Arif dan Fauzun 

presentasenya 2,5% dan 2,5%. Kesalahan pemakaian tanda titik dua (:) Rahman, 

2,5%. Kesalahan pemakaian tanda titik koma (;) Fauzun, 2,5%. Kesalahan 

penggunaan tanda pisah ada empat, Arif, Roso, Fauzun, presentasenya 2,5%, 5%, 

2,5%, 2,5%. Tidak terdapat kesalahan pemakaian tanda baca elipsis (...), tanya (?), 

seru (!), kurung ((...)), kurung siku ([...]), yang dilakukan oleh penulis latar 

belakang skripsi oleh Arif Rahmad Saleh, Arif Rahman Aththibby, Fauzun Nurish 

Sholihah, Ikhsan Prasetyo, Roso, Vita Sandi Nuryani. Terdapat kesalahan 

penggunaan tanda petik (“...”) yang dilakukan oleh Roso dengan presentase 2,5%. 

Kesalahan penggunaan tanda petik tunggal („...‟) Rahman 2,5%. Tidak terdapat 

kesalahan penggunaan tanda garis miring (/), dan apostrof („) yang peneliti 

temukan dalam objek. Presentase kesalahan penggunaan kata depan 7,5% oleh 

Roso. Kesalahan penggunaan kata ganti 7,5% oleh Vita. Kesalahan penggunaan 
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kata turunan presentasenya 2,5% oleh Arif. Kesalahan penggunaan gabungan kata 

ada dua Vita 2,5% dan Fauzun 2,5%. Dalam penelitian ini tidak ditemukan 

kesalahan pemakaian unsur serapan, penulisan huruf, dan kesalahan pemakaian 

cetak miring atau garis bawah. Kesalahan pemakaian denotasi ada satu 2,5%, 

Vita. Tidak terdapat kesalahan dalam pemakaian sinonim, verba berpreposisi, kata 

baku dan kata cakapan dalam objek penelitian. Terdapat kesalahan pemakaian 

kata secara ekonomis 2,5%, Roso. Dalam penyusunan kalimat terdapat tiga 

kesalahan dengan presentase kesalahan 7,5% oleh Arif 5%, dan Roso 2,5%. 
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