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ABSTRAK 
 

ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA WACANA EKSPOSISI  
SISWA SD DI DESA SELO KECAMATAN SELO 

KABUPATEN BOYOLALI 
 

Parmono, A 310070217, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014. 
 

Penelitian ini memiliki 2 tujuan. (1) Mendeskripsikan gambaran bentuk 
kesalahan berbahasa pada wacana eksposisi siswa SD di Desa Selo. (2) 
Mengetahui persentase tingkat kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa SD 
di Desa Selo. Tempat penelitian dilakukan di Desa Selo, Kecamatan Selo, 
Kabupaten Boyolali, tepatnya di tiga SD yaitu SD Negeri Gebyog, SD Negeri 
Sepandan, dan MI Senet pada bulan Juli – September 2014. Objek penelitian 
berupa wacana eksposisi yang ditulis oleh siswa SD di Desa Selo. Data dalam 
penelitian ini berupa semua kalimat atau paragraf yang mengandung kesalahan 
berbahasa dalam bidang fonologi berdasarkan karangan eksposisi yang ditulis 
oleh siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.  

Pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik catat serta 
metode dokumentasi. Analisis data menggunakan metode agih. Hasil penelitian 
menunjukkan: (1) Bentuk kesalahan berbahasa pada wacana eksposisi siswa SD di 
Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali bidang fonologi antara lain 
kesalahan penggunaan huruf (kesalahan penggunaan huruf kapital dan kesalahan 
penggunaan garis bawah), kesalahan penulisan partikel, klitik dan lambang 
bilangan, kesalahan penulisan penggabungan kata (kesalahan penulisan gabungan 
kata dari unsur Indonesia dan asing dan kesalahan penulisan unsur serapan). (2) 
Persentase kesalahan berbahasa bidang fonologi pada wacana eksposisi siswa SD 
di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dalam bentuk kesalahan 
penggunaan huruf meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital sebesar 92,01%, 
kesalahan penggunaan garis bawah sebesar 1,48%, bentuk kesalahan penulisan 
partikel, klitik dan lambang bilangan meliputi penggunaan partikel sebesar 0,30%, 
penulisan klitik sebesar 1,78%, dan penggunaan lambang bilangan sebesar 1,48%, 
bentuk kesalahan penulisan penggabungan kata meliputi kesalahan penulisan 
gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing sebesar 2,66%, kesalahan penulisan 
unsur serapan sebesar 0,30%. Kesalahan tertinggi terdapat pada kesalahan 
penggunaan huruf kapital yaitu sebesar 92,01%, dan kesalahan terendah terdapat 
pada kesalahan penggunaan partikel dan kesalahan penulisan unsur serapan yaitu 
masing-masing sebesar 0,30%. Dilihat dari tingginya kesalahan berbahasa 
terutama kesalahan penggunaan huruf kapital dapat disimpulkan bahwa penyebab 
terjadinya kesalahan berbahasa bidang fonologi pada siswa SD di Selo ini 
dikarenakan anak seusia sekolah dasar masih banyak yang kurang paham dan 
menguasai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, masalah 
kesalahan berbahasa pada anak usia sekolah dasar terjadi karena tidak 
maksimalnya pengajaran bahasa di sekolah dasar. 
 
Kata kunci: kesalahan berbahasa bidang fonologi, wacana eksposisi. 
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A. PENDAHULUAN 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif, 

menulis berkaitan erat dengan aktifitas berpikir. Aktivitas menulis merupakan 

suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling 

akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, 

berbicara, dan membaca. Dibandingkan dengan tiga kemampuan berbahasa 

yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli 

bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan menulis 

menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa 

itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi 

haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan yang runtut 

dan padu (Sunendar dan Iskandarwassid, 2008: 248). 

Salah satu wilayah yang terkena letusan Gunung Merapi adalah Desa 

Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Jarak antara Desa Selo dengan 

pusat letusan ± 7 km, tepat berada di kaki gunung Merapi dan Merbabu. Pada 

saat terjadinya bencana alam itu, banyak anak-anak yang terpaksa 

meninggalkan aktivitas belajar di sekolah untuk ikut bersama dengan keluarga 

menyelamatkan diri. Keadaan tersebut secara psikologis mengganggu 

perkembangan anak-anak untuk belajar dan mengembangkan kreativitasnya. 

Peran dari peneliti adalah memberikan motivasi dan dukungan terhadap anak-

anak di Desa Selo, Kecamatan Selo dengan membiarkan anak berkreasi untuk 

mengungkapkan kejadian yang pernah dialami dalam sebuah karangan 

eksposisi. Kegiatan menulis karangan eksposisi harus didukung suasana 

belajar yang kondusif dan nyaman, serta adanya bimbingan dari seorang guru. 

Melihat latar belakang yang sudah diuraikan di atas, peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa 

Wacana Eksposisi Siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten 

Boyolali”, penulis ingin mengetahui dan memahami mutu pendidikan yang 

ada di wilayah lereng Merapi, yang dilihat dari hasil analisis kesalahan 

berbahasa dalam wacana eksposisi siswa SD di Desa Selo tersebut. Pemilihan 

Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali karena wilayah tersebut 
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terletak di pusat Kecamatan Selo, sehingga bisa menjadi acuan terhadap 

pendidikan di kecamatan tersebut. 

Penelitian ini memiliki 2 tujuan. (1) Mendeskripsikan gambaran bentuk 

kesalahan berbahasa pada wacana eksposisi siswa SD di Desa Selo, 

Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. (2) Mengetahui persentase tingkat 

kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa SD di Desa Selo, Kecamatan 

Selo, Kabupaten Boyolali. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Jenis dan strategi penelitian yang digunakan berupa deskriptif 

kualitatif. Tempat penelitian dilakukan di Desa Selo, Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali, tepatnya di tiga SD yaitu SD Negeri Gebyog, SD Negeri 

Sepandan, dan MI Senet pada bulan Juli – September 2014. Subjek penelitian 

ini adalah siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, 

sedangkan objeknya adalah wacana eksposisi yang ditulis oleh siswa SD di 

Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.  

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak 

dengan teknik catat serta metode dokumentasi yang dipakai untuk mengambil 

data dari karangan eksposisi siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini data-data yang terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan metode agih. Metode agih adalah metode yang alat 

penentunya adalah bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri 

(Sudaryanto, 1993: 37-40). Untuk menghitung persentase kesalahan 

berbahasa, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut. 

%100
JT

JK
S  

Keterangan: 
S  = Hasil perhitungan  
JK = Jumlah kesalahan 
JT = Jumlah total kesalahan 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran bentuk kesalahan berbahasa (bidang fonologi) pada 

wacana eksposisi siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten 

Boyolali 

Berdasarkan hasil penelitian wacana eksposisi siswa SD di Desa 

Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali diketahui bentuk kesalahan 

berbahasa (bidang fonologi) terbagi menjadi tiga bentuk kesalahan. Ketiga 

bentuk kesalahan berbahasa bidang fonologi tersebut adalah kesalahan 

penggunaan huruf, kesalahan penulisan partikel, klitik dan lambang 

bilangan, dan kesalahan penulisan penggabungan kata. Berikut ini adalah 

wujud kesalahan berbahasa dan perbaikan kesalahan berbahasa bidang 

fonologi pada wacana eksposisi siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali. 

a. Kesalahan penggunaan huruf 

1) Kesalahan penggunaan huruf kapital 

Analisis kesalahan penggunaan huruf yang pertama adalah 

kesalahan penggunaan huruf kapital. Kesalahan tersebut terjadi 

karena salah menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. 

Berikut contoh hasil analisis kesalahan berbahasa penggunaan 

huruf kapital pada awal kalimat. 

Bentuk salah: 
1) ia terpaksa meninggalkan Tempat Tinggalnya … (Endarwati, 

11 tahun) 
2) … erupsi. letusan itu mengeluarkan awan panas …. (Zulfa 

Yogi Rahmawati, 11 tahun) 
 
Bentuk benar: 
(1a) Ia terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya … 
(2a) … erupsi. Letusan itu mengeluarkan awan panas …. 
 

Kalimat (1) dan (2) di atas tidak sesuai dengan pedoman 

penulisan huruf besar atau kapital (ejaan yang disempurnakan). 

Kata ia dan letusan seharusnya menggunakan huruf besar karena 

terletak di awal kalimat. Selain itu, pada kalimat (1) penulisan 
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Tempat Tinggalnya seharusnya menggunakan huruf kecil karena 

terletak di tengah kalimat. 

Kesalahan penggunaan huruf kapital juga terjadi pada 

penulisan nama orang. Dalam hasil penelitian ini, terdapat 1 

kesalahan dalam penulisan nama orang. Berikut bentuk kesalahan 

tersebut. 

Bentuk salah: 
(1) … di sana saya mengungsi di rumah pak suroso (Irfan Salafi, 

11 tahun). 
Bentuk benar: 
(1a) … di sana saya mengungsi di rumah pak Suroso. 

 
Kalimat (1) di atas terdapat kesalahan dalam pemakaian 

huruf kapital pada unsur nama orang. Sesuai dengan EYD, kata 

suroso seharusnya ditulis menggunakan huruf besar pada awal 

kata. Penggunaan huruf kapital pada awal kata dikarenakan kata 

tersebut merupakan nama orang, sehingga penulisan yang benar 

adalah Suroso.  

2) Kesalahan penggunaan garis bawah 

Tabel 1. 
Kesalahan penggunaan garis bawah 

No Subjek 
Data Kesalahan 

Berbahasa 
Pembenaran 

1 Irfan Salafi (11 
tahun) 

… gunung Merapi 
mengeluarkan abu 
vulkanik/ Wedus 
gembel 

… Gunung Merapi 
mengeluarkan abu 
vulkanik/ Wedus 
gembel 

  … saya dan ayah saya 
sedang membeli 
subwoofer. 

… saya dan ayah saya 
sedang membeli 
subwoofer. 

  … lek saya ya datang 
dari jauh …. 

… lek saya ya datang 
dari jauh …. 

2 Faridha Isnaini 
(11 tahun) 

Masyarakat di sekitar 
merapi menyebutnya 
Wedhus gembel. 

Masyarakat di sekitar 
Merapi menyebutnya 
Wedhus gembel. 

 

Kesalahan penggunaan garis bawah dalam kalimat subjek 

(1) dan subjek (2) di atas adalah kesalahan pada penulisan kata atau 
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istilah asing. Kaidah penggunaan garis bawah yang terkait dengan 

hal ini adalah “garis bawah dalam cetakan dipakai untuk 

menuliskan kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing kecuali yang 

sudah disesuaikan ejaannya”. Pada kalimat subjek (1) dan subjek 

(2) bentuk kesalahan muncul pada istilah asing yang 

digarisbawahi. Istilah asing di atas merupakan istilah asing dari 

bahasa jawa yaitu wedhus gembel yang artinya “kambing berbulu 

gimbal (penyebutan awan panas Gunung Merapi)” dan lek yang 

artinya paman. Sedangkan kata subwoofer yang artinya “pengeras 

suara” berasal dari istilah asing yaitu bahasa Inggris. Seharusnya 

istilah asing tersebut digarisbawahi seperti pada kolom 

pembenaran di sampingnya. 

b. Kesalahan penulisan partikel, klitik dan lambang bilangan 

1) Penggunaan partikel 

Berikut bentuk kesalahan penulisan partikel pada wacana 

eksposisi siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten 

Boyolali. 

Tabel 2. 
Kesalahan penggunaan partikel 

No Subjek 
Data Kesalahan 

Berbahasa 
Pembenaran 

1 Lisa Natalia 
(13 tahun) 

Itu lah bagaimana susah 
nya terkena musibah 
Gunung Merapi. 

Itulah bagaimana susah 
nya terkena musibah 
Gunung Merapi. 

 
Partikel -lah pada kalimat yang digarisbawahi dalam tabel 

2. di atas ditulis secara terpisah. Padahal, seharusnya partikel itu 

ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel 

-lah berfungsi sebagai penegas atau menguatkan suatu keterangan 

atau kalimat berita. 
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2) Penulisan klitik 

Tabel 3 
Kesalahan penulisan klitik 

No Subjek 
Data Kesalahan 

Berbahasa 
Pembenaran 

1 Agus Hartono 
(13 tahun) 

Ada yang mulai menata 
rumah nya masing-
masing. 

Ada yang mulai 
menata rumahnya 
masing-masing. 

2 Irfan Salafi (11 
tahun) 

Pada malam nya saya 
sedang kenduren … 

Pada malamnya saya 
sedang kenduren … 

 
Penulisan klitik (kata ganti) -nya dalam data tabel di atas 

ditulis secara terpisah. Penulisan klitik tersebut melanggar kaidah 

penulisan klitik yang seharusnya ditulis serangkai dengan kata 

yang mendahuluinya. Klitik -nya merupakan kata ganti enklitik 

yaitu penggalan kata yang terletak di belakang. 

3) Penggunaan lambang bilangan 

Tabel 4. 
Kesalahan penggunaan lambang bilangan 

No Subjek 
Data Kesalahan 

Berbahasa 
Pembenaran 

1 Lisa Natalia 
(13 tahun) 

Setiap 4 tahun gunung 
merapi meletus. 

Setiap empat tahun 
Gunung Merapi 
meletus. 

  
 

akhirnya pun 4 thn 
gunung meletus sudah 
Berlalu. 

Akhirnya pun empat 
tahun gunung meletus 
sudah berlalu. 

2 Zulfa Yogi R. 
(11 tahun) 

Pada setiap malam 
tanggal 1 muhharam … 

Pada setiap malam 
tanggal satu 
Muhharam … 

  … gunung berapi yang 
setiap 4 tahun sekali 
meletus. 

… gunung berapi 
yang setiap empat 
tahun sekali meletus. 

3 Anik Mardiyah Kabupaten boyolali 
mempunyai (1) gunung 
berapi. 

Kabupaten Boyolali 
mempunyai satu  
gunung berapi. 

4 Faridha Isnaini 
(11 tahun) 

Suhu awan panas ini 
dapat mencapai 3.000 
derajat celcius. 

Suhu awan panas ini 
dapat mencapai tiga 
ribu derajat celcius. 

 
Bentuk kesalahan berbahasa bidang fonologi pada data 

dalam tabel di atas adalah kesalahan penulisan lambang bilangan 
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yang dinyatakan dengan satu atau dua kata. Penulisan lambang 

bilangan pada data-data dalam tabel di atas tidak tepat. Lambang 

bilangan 4 (subjek 1), 1 (subjek 2), (1) subjek 3, dan 3.000 (subjek 

4) tidak ditulis dengan huruf. Seharusnya, lambang bilangan 

tersebut dituliskan dengan huruf karena dapat dinyatakan dengan 

satu atau dua kata. 

d. Kesalahan penulisan penggabungan kata 

1) Kesalahan penulisan gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing 

Tabel 5. 
Kesalahan penulisan gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing 

No Subjek 
Data Kesalahan 

Berbahasa 
Pembenaran 

1 Agus Hartono 
(13 tahun) 

Aktifitas Aktivitas 

2 Lisa Natalia  
(13 tahun) 

Jum’at Jumat 

3 Latifah Nurul K 
(12 tahun) 

Matreal Material  

4 Zulfa Yogi R 
(11 tahun) 

Aktifitas Aktivitas 

5 Muarif Solikhin 
(11 tahun) 

Fulkanik Vulkanik 

                           Efakuasi Evakuasi 
6 Ahmad Fauzan 

(11 tahun) 
Fulkanik Vulkanik 

7 Dian T.R.M/ 
(11 tahun) 

Efakuasi Evakuasi 

  Fulkanik Vulkanik 
8 Anik Mardiyah 

(11 tahun) 
Efakuasi Evakuasi 

 
Bentuk kesalahan penulisan gabungan kata dari unsur 

Indonesia dan asing pada data dalam tabel 4.6 di atas merupakan 

unsur serapan yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan 

dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar 

ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya 

masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Misalnya, kata 

aktifitas pada data subjek (1) dan subjek (4) berasal dari bahasa 
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Inggris activity dalam bentuk baku bahasa Indonesia menjadi 

aktivitas, kata fulkanik pada data subjek (5), (6) dan (7) berasal dari 

bahasa Inggris volcanic dalam bentuk baku bahasa Indonesia 

menjadi vulkanik, dan kata jum’at pada data subjek 2 di atas 

berasal dari bahasa arab yang aslinya adalah jumu’ah dalam bentuk 

baku bahasa Indonesia menjadi Jumat. 

2) Kesalahan penulisan unsur serapan 

Tabel 6 
Kesalahan penulisan unsur serapan 

No Subjek 
Data Kesalahan 

Berbahasa 
Pembenaran 

1 Endarwati  
(11 tahun) 

… pasca Gunung 
Merapi itu meletus. 

… pascaGunung 
Merapi itu meletus. 

 
Bentuk kesalahan penulisan unsur serapan pada data dalam 

tabel di atas adalah kesalahan penulisan kata pasca. Kata pasca 

ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti karena kata tersebut 

tidak pernah digunakan sebagai bentuk yang mandiri. Jika kata-

kata itu ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti, berarti salah. 

 
2. Persentase kesalahan berbahasa (bidang fonologi) yang dilakukan 

oleh siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali 

Besaran persentase atau frekuensi kesalahan berbahasa bidang 

fonologi secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 7 berikut. 

Tabel 7. 
Frekuensi kesalahan berbahasa pada wacana eksposisi siswa SD di Desa 

Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali secara keseluruhan 

No Jenis Kesalahan Berbahasa Bidang Fonologi Jumlah 

Kesalahan penggunaan huruf 
kapital 

311 
1 Kesalahan 

penggunaan huruf 
Kesalahan penggunaan garis 
bawah 

5 

Penggunaan partikel 1 
Penulisan klitik 6 

2 Kesalahan penulisan 
partikel, klitik dan 
lambang bilangan Penggunaan lambang bilangan 5 

3 Kesalahan penulisan 
penggabungan kata 

Kesalahan penulisan gabungan 
kata dari unsur Indonesia dan 
asing 

10 
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No Jenis Kesalahan Berbahasa Bidang Fonologi Jumlah 

Kesalahan penulisan unsur 
serapan 

1 

Jumlah 339 

 
Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan analisis, dapat 

diketahui presentase kesalahan penggunaan huruf (kesalahan penggunaan 

huruf kapital dan kesalahan penggunaan garis bawah), kesalahan penulisan 

partikel, klitik dan lambang bilangan, kesalahan penulisan penggabungan 

kata (kesalahan penulisan gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing 

dan kesalahan penulisan unsur serapan) pada wacana eksposisi siswa SD 

di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali sebagai berikut. 

a. Kesalahan penggunaan huruf  

1) Kesalahan penggunaan huruf kapital 

%74,91%100
339

311
  

2) Kesalahan penggunaan garis bawah 

%47,1%100
339

5
  

b. Kesalahan penulisan partikel, klitik dan lambang bilangan 

1) Penggunaan partikel 

%29,0%100
339

1
  

2) Penulisan klitik 

%77,1%100
339

6
  

3) Penggunaan lambang bilangan 

%47,1%100
339

5
  

c. Kesalahan penulisan penggabungan kata 

1) Kesalahan penulisan gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing 

%95,2%100
339

10
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2) Kesalahan penulisan unsur serapan 

%29,0%100
339

1
  

Hasil perhitungan persentase kesalahan berbahasa bidang fonologi 

pada wacana eksposisi siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali menunjukkan kesalahan tertinggi terdapat pada 

kesalahan penggunaan huruf kapital yaitu sebesar 92,01%, dan kesalahan 

terendah terdapat pada kesalahan penggunaan partikel dan kesalahan 

penulisan unsur serapan yaitu masing-masing sebesar 0,30%. Dilihat dari 

tingginya kesalahan berbahasa terutama kesalahan penggunaan huruf 

kapital dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kesalahan berbahasa 

bidang fonologi pada siswa SD di Selo ini dikarenakan anak seusia 

sekolah dasar masih banyak yang kurang paham dan menguasai kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, masalah kesalahan 

berbahasa pada anak usia sekolah dasar terjadi karena tidak maksimalnya 

pengajaran bahasa di sekolah dasar. 

3. Temuan Studi yang Dihubungan dengan Kajian Teori 

Kesalahan berbahasa merupakan wujud dari kurangnya 

keterampilan berbahasa pada pemakai bahasa. kesalahan berbahasa 

Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang meliputi kata, 

kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia 

baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan. Salah 

satu bidang kesalahan berbahasa adalah kesalahan berbahasa bidang 

fonologi. 

Kesalahan berbahasa dari segi fonologi adalah kesalahan berbahasa 

yang diperoleh dari kesalahan pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang 

dihasilkan oleh dari alat ucap manusia, serta kesalahan yang diperoleh dari 

karena perbedaan penangkapan makna. Kesalahan berbahasa dalam bidang 

fonologi merupakan salah satu bentuk kesalahan berbahasa secara lisan. 

Dalam kenyataannya pemakaian bahasa lisan dapat  disalin atau atau 

dipindahkan ke dalam bahasa tulis melalui lambang-lambang dalam 
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bentuk huruf dan tanda baca. Sehubungan dengan itu, kesalahan berbahasa 

dapat terjadi dalam cara menyalin lambang-lambang bunyi bahasa ke 

dalam lambang-lambang tertulis. 

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kesalahan berbahasa bidang 

fonologi pada wacana eksposisi siswa SD di Desa Selo, kecamatan Selo, 

kabupaten Boyolali ada tiga bentuk kesalahan. Ketiga bentuk kesalahan 

berbahasa bidang fonologi tersebut adalah kesalahan penggunaan huruf 

(kesalahan penggunaan huruf kapital dan kesalahan penggunaan garis 

bawah), kesalahan penulisan partikel, klitik dan lambang bilangan, 

kesalahan penulisan penggabungan kata (kesalahan penulisan gabungan 

kata dari unsur Indonesia dan asing dan kesalahan penulisan unsur 

serapan). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hastuti (2013). Kedua penelitian ini sama-sama menghasilkan analisis 

kesalahan berbahasa bidang fonologi. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh Hastuti terletak pada analisis masalah dalam bentuk fonologi, 

morfologi, sintaksis, semantik, dan ejaan, sedangkan penelitian ini dibatasi 

pada kesalahan berbahasa bidang fonologi. Selain itu, perbedaan penelitian 

juga terletak pada objek penelitian yang diambil. Hasil penelitiannya 

menunjukkan kesalahan berbahasa bidang fonologi, banyak ditemukan 

kesalahan akibat penghilangan fonem /e/. Kesalahan berbahasa Indonesia 

pada karangan siswa terjadi akibat penggunaan huruf kapital yang tidak 

tepat, kesalahan dalam penulisan kata -ku, preposisi di-, partikel pun, serta 

salah dalam penulisan kata dalam karangan. 

Penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian Ariningsih, 

Sumarwati dan Saddhono (2012). Terdapat persamaan penelitian ini 

dengan penelitian Ariningsih, Sumarwati dan Saddhono, yaitu sama-sama 

menganalisis kesalahan berbahasa dalam wacana eksposisi. Hasil 

penelitian Ariningsih, Sumarwati dan Saddhono menyimpulkan pertama, 

unsur kebahasaan yang sering terjadi kesalahan berbahasa dalam karangan 

siswa dibedakan menjadi empat yaitu kesalahan aspek ejaan, diksi, 
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kalimat, dan paragraf. Kedua, kesalahan berbahasa yang sering terjadi 

dalam karangan eksposisi siswa disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain: penguasaan kaidah bahasa siswa kurang, kurangnya contoh, 

terpengaruh bahasa asing, siswa kurang berlatih, dan kurangnya waktu 

mengarang. Ketiga, upaya untuk mengurangi kesalahan berbahasa dalam 

karangan eksposisi siswa antara lain yaitu: meningkatkan penguasaan 

kaidah bahasa siswa, memperbanyak latihan mengarang, menerapkan 

teknik koreksi yang tepat, dan melaksanakan pembelajaran menulis 

dengan pendekatan proses. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Ariningsih, Sumarwati dan Saddhono. Hasil 

penelitian ini menghasilkan kesalahan berbahasa bidang fonologi yaitu 

kesalahan penggunaan huruf (kesalahan penggunaan huruf kapital dan 

kesalahan penggunaan garis bawah), kesalahan penulisan partikel, klitik 

dan lambang bilangan, kesalahan penulisan penggabungan kata (kesalahan 

penulisan gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing dan kesalahan 

penulisan unsur serapan). 

Hasil analisis kesalahan berbahasa bidang fonologi pada wacana 

eksposisi siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali 

dapat dijelaskan dalam bentuk persentase. Persentase kesalahan berbahasa 

bidang fonologi dalam bentuk kesalahan penggunaan huruf meliputi 

kesalahan penggunaan huruf kapital sebesar 91,67%, kesalahan 

penggunaan garis bawah sebesar 1,54%, bentuk kesalahan penulisan 

partikel, klitik dan lambang bilangan meliputi penggunaan partikel sebesar 

0,31%, penulisan klitik sebesar 1,85%, dan penggunaan lambang bilangan 

sebesar 1,54%, bentuk kesalahan penulisan penggabungan kata meliputi 

kesalahan penulisan gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing sebesar 

2,78%, kesalahan penulisan unsur serapan sebesar 0,31%. Kesalahan 

tertinggi terdapat pada kesalahan penggunaan huruf kapital yaitu sebesar 

91,67%, dan kesalahan terendah terdapat pada kesalahan penggunaan 

partikel dan kesalahan penulisan unsur serapan yaitu masing-masing 

sebesar 0,31%. 
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Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh 

Wijayanti (2012). Kedua penelitian ini sama-sama menganalisis kesalahan 

berbahasa bidang fonologi. Hasil penelitian Wijayanti menyimpulkan (1) 

wujud kesalahan bidang fonologi pada cerpen berdasarkan peristiwa yang 

dialami siswa yaitu kesalahan penggunaan huruf (penggunaan huruf 

kapital dan penggunaan huruf miring), penulisan partikel. klitik, lambang 

bilangan, penyukuan, dan penggabungan kata (2) menghasilkan besar 

persentase kesalahan berbahasa pada bidang fonologi, yaitu kesalahan 

penggunaan huruf sebesar 84,08% (kesalahan penggunaan huruf kapital 

sebesar 79,54% dan kesalahan penggunaan huruf miring sebesar 4,54%), 

kesalahan penulisan partikel sebesar 7,14%, klitik sebesar 8,11%, lambang 

bilangan sebesar 0,32%, kesalahan penyukuan sebesar 0,64%, dan 

kesalahan penggabungan kata sebesar 2,92%. Tingkat kesalahan tertinggi 

terdapat pada kesalahan penggunaan huruf 84,08% dan kesalahan terendah 

terdapat pada kesalahan lambang bilangan yaitu sebesar 0,32%. Perbedaan 

penelitian Wijayanti dengan penelitian ini terletak pada subjek dan objek 

penelitian. Penelitian Wijayanti meneliti cerpen berdasarkan peristiwa 

yang dialami siswa kelas IXA SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, 

sedangkan penelitian ini meneliti wacana eksposisi siswa SD di Desa Selo, 

Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.  

 
D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis 

kesalahan berbahasa bidang fonologi pada pada wacana eksposisi siswa SD di 

Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Bentuk kesalahan berbahasa pada wacana eksposisi siswa SD di Desa 

Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali bidang fonologi antara lain 

kesalahan penggunaan huruf (kesalahan penggunaan huruf kapital dan 

kesalahan penggunaan garis bawah), kesalahan penulisan partikel, klitik 

dan lambang bilangan, kesalahan penulisan penggabungan kata (kesalahan 
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penulisan gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing dan kesalahan 

penulisan unsur serapan). 

2. Persentase kesalahan berbahasa bidang fonologi pada wacana eksposisi 

siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dalam 

bentuk kesalahan penggunaan huruf meliputi kesalahan penggunaan huruf 

kapital sebesar 91,74%, kesalahan penggunaan garis bawah sebesar 

1,47%, bentuk kesalahan penulisan partikel, klitik dan lambang bilangan 

meliputi penggunaan partikel sebesar 0,29%, penulisan klitik sebesar 

1,77%, dan penggunaan lambang bilangan sebesar 1,47%, bentuk 

kesalahan penulisan penggabungan kata meliputi kesalahan penulisan 

gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing sebesar 2,95%, kesalahan 

penulisan unsur serapan sebesar 0,29%. Kesalahan tertinggi terdapat pada 

kesalahan penggunaan huruf kapital yaitu sebesar 91,74%, dan kesalahan 

terendah terdapat pada kesalahan penggunaan partikel dan kesalahan 

penulisan unsur serapan yaitu masing-masing sebesar 0,29%. 
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