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Abstrak 

 
Harsanti Margasari Fortuna, A310100013, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
 

Tujuan penelitian ini ada satu. 1) menentukan bentuk kesalahan berbahasa bidang 
morfologi pada karangan siswa SMP Negeri 1 Godong kelas VII G. Objek penelitian 
dalam skrispsi ini berupa bentuk kesalahan berbahasa pada bidang morfologi pada 
karangan siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Godong. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode simak dan catat. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode padan intralingual menggunakan teknik pilah unsur penentu. 
Hasil penelitian dalam penelitian ini dapat ditemukan bentuk kesalahan berbahasa pada 
bidang morfologi yaitu pada jenis kesalahan penulisan prefiks ber- dan ter-, kesalahan 
penulisan kata depan di dan ke, penulisan prefiks di-, penulisan gabungan prefiks di- 
dengan sufiks –kan. Kesalahan bentuk afiks di- dan ke- kesalahan pleonasme bentuk 
jamak dan kesalahan pleonasme bentuk sangat/ sekali. 

 
Kata kunci: analisis kesalahan berbahasa, morfologi, karangan siswa.  
 
PENDAHULUAN  

Sebuah karangan disusun dengan memanfaatkan dengan bahasa tulis. Menulis 

sebuah karangan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karangan adalah 

hasil mengarang cerita, buah pena ( KBBI, 2008: 624). Bentuk yang tepat untuk 

menganalisis letak sebuah kesalahan dalam karangan adalah dengan menggunakan 

bidang morfogi, karena dalam bidang morfologi mencakup aspek pembentukan frasa, 

klausa, kalimat, paragraf dan wacana. 

Peneliti melakukan penelitian pada objek karangan siswa kelas VII G di SMP 

Negeri 1 Godong, rata- rata kesalahan yang sering dibuat oleh siswa dalam membuat 

sebuah karangan terletak pada penggunaan kata depan, kerancuan kata, bentuk 

pleonasme, dll. Semua jenis kesalahan berbahasa tersebut ada dalam jenis kesalahan 

berbahasa pada bidang morfologi. 
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Karangan yang dibuat siswa masih banyak kesalahan berbahasa yang dilakukan 

oleh seorang siswa yang tanpa sadar bila ia menuliskan sebuah kalimat yang merasa 

dianggapnya sudah benar, akan tetapi kesalahan berbahasa pada bidang morfologi itu 

salah. Salah satu manfaat dari kesalahan berbahasa pada bidang morfologi adalah 

menganalisis bentuk kesalahan berbahasa pada karangan siswa.  

Berdasarkan uraian dan pentingnya penggunaan morfologi dalam menulis 

sebuah karangan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di kelas VII G SMP 

Negeri 1 Godong di Purwodadi. Alasan peneliti memilih SMP Negeri 1 Godong di 

Purwodadi sebagai lokasi penelitian karena siswa kelas VII G dalam menulis sebuah 

karangan, penggunaan penulisan prefiks ber-, kesalahan karena kerancuan kata, 

kesalahan penulisan kata depan dan kesalahan karena pleonasme. Masih banyak siswa 

yang masih belum paham penulisan dan penggunaan dari kesalahan di atas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik melakukan 

penelitiann dengan judul “Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam Bidang Morfologi Pada 

Karangan Siswa Kelas VII G SMP Negeri 1 Godong”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis jenis kesalahan dalam bidang morfologi pada karangan siswa, karena di 

dalam karangan siswa pasti ada berbagai jenis kesalahan yang terjadi dalam sebuah 

karangan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, dirumuskan satu permasalahan, yaitu  

bagaimana bentuk kesalahan berbahasa bidang morfologi pada karangan siswa kelas VII 

G SMP Negeri 1 Godong?. Adapun satu tujuan penelitian yang dicapai, yaitu  

mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi pada karangan 

siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Godong. 
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Hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoritis dari penelitian ini memperbanyak hasil penelitian tentang analisis kesalahan 

berbahasa bidang morfologi pada karangan siswa sebagai ilmu pengetahuan dan 

bermanfaat khususnya pada bidang linguistik. Manfaat praktis pada penlitian ini 

meliputi: (1) bagi siswa penelitian ini sebagai sarana penunjang untuk menambah 

pengetahuan kesalahan pada karangan siswa, (2) bagi guru, penelitian ini berguna untuk 

menambah pengetahuan kesalahan pada bidang morfologi, (3) bagi pembaca, penelitian 

ini sumber ilmu untuk memperdalam khasanah kebahasaan.  

Penelitian ini dilengkapi dengan tinjuan pustaka atau penelitian relevan untuk 

mengetahui keaslian karya ilmiah ini yaitu Hariyani (2013) meneliti “Analisis 

Kesalahan Berbahasa Bidang Morfologi pada Surat Kabar Harian Jateng Pos Edisi 

Januari 2013” tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk kesalahan 

berbahasa bidang morfologi pada surat kabar harian Jateng Pos edisi Januari 2013, (2) 

mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa bidang morfologi pada surat kabar harian 

Jateng Pos Januari 2013. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek 

penelitian ini adalah surat kabar harian Jateng Pos. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak untuk memperoleh data dengan 

menyimak penggunaan bahasa dan teknik catat untuk mencatat kata atau kalimat untuk 

dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode agih. Hasil analisis dan 

pembahasan mengenai analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi pada surat kabar 

harian Jateng Pos edisi januari 2013 dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk 

kesalahan berbahasa bidang morfologi berupa: (1) kesalahan prefiks (meN-, ter-, ber-, 

di), (2) sufiks (-nya), (3) sumulfiks (per-/ -an), (4) kata depan (ke dan di), (5) kesalahan 

pleonasme. Wujud kesalahan bidang morfologi didalammya terdapat penghilangan 

afiks, bunyi yang seharusnya luluh tetapi tidak luluh, peluluhan bunyi yang seharusnya 



4 

tidak luluh, penggantian morf, penyingkatan morf, penggunaan afiks yang tidak tepat, 

dan penempatan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata. Pada kesalahan morfologi 

terkait kata depan semuanya mengundang ketidaktepatan penulisan kata depan. 

Sedangkan kesalahan morfologi terkait dengan pleonasme berhubungan dengan 

pemakaian kata yang mubazir. 

Penelitian Hariyani (2013) meneliti tentang analsis kesalahan berbahasa bidang 

morfologi pada surat kabar harian Jateng Pos edisi Januari 2013, peneliti ini meneliti 

tentang kesalahan berbahasa pada bidang morfologi pada karangan siswa kelas VII G 

SMP NEGERI 1 GODONG. Penelitian Hariyani memiliki persamaan dengan penelitian 

sebagai sama-sama menganalisis kesalahan dalam bidang morfologi. 

Wulandari (2012) meneliti tentang, “Analisis Kata Penghubung pada Karangan 

Deskripsi Siswa Kelas VII D SMP Negeri 2 Banyudono Tahun 2011/2012”. Penelitian 

ini bertujuan memperoleh gambaran yang lengkap dan seksama tentang kemampuan 

menggunakan kata penghubung dalam karangan deskripsi siswa kelas VIID SMP N 2 

Banyudono. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata penghubung 

dala  karangan deskripsi siwa kelas VIID SMP N 2 Banyudono cukup baik, hanya saja 

masih ada beberapa siswa yang dalam penggunaan kata penghubung hanya berfokus 

pada kata penghubung yang sering digunakan.  

Penelitian Wulandari (2012) meneliti tentang analisis kata penghubung pada 

karangan deskripsi siswa kelas VIID SMP N 2 Banyudono tahun 2011/2012, penelitian 

ini meneliti tentang penggunaan kata penghubung dalam sebuah karangan deskripsi 

siswa dan kata hubung juga termasuk dalam kesalahan yang ada dalam morfologi. 

Penelitian Wulandari memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama 

meneliti pada bidang morfologi.  
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Sulistyowati (2010), menulis skripsi “Analisis Penggunaan Bentuk Mubazir 

pada Karangan Argumentasi Siswa Kelas X SMA N 1 Karas Kabuapaten Magetan 

Tahun Ajaran 2008/2009”. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan wujud 

penggunaan bentuk mubazir pada karangan argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 1  

Karas kabupaten Magetan, (2) mendeskripsikan penggolongan bentuk mubazir pada 

karangan argumentasi kelas X SMA Negeri Karas kabupaten Magetan, (3) 

mendeskripsikan proses kegaiatan menulis karangan deskripsi siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Karas kabupaten Magetan. Sulistyowati (2010) meneliti tentang masalah 

penggunaan kata mubazir pada karangan argumentasi pada siswa, masalah penggunaan 

kata mubazir salah satu termasuk dari kesalahan berbahasa pada bidang morfologi yang 

sesuai dengan mengenalisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi pada 

karangan siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Godong. Adapun persamaan penelitian 

Sulistyowati dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kesalahan dalam 

bidang morfologi.  

Muniroh (2011), menulis skripsi “Analisis Kesalahan Berbahasa pada Mading 

Siswa SMP di Kecamatan Kartosuro”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kesalahan berbahasa pada majalah dinding siswa SMP di Kecamatan Kartasura yang 

meliputi kesalahan dalam bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Penelitian Muniroh 

(2011) yang meneliti tentang kesalahan berbahasa pada majalah dinding siwa dan 

peneliti juga meneliti melalui aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ada kesamaan 

antara dengan penelitian yang dilakukan oleh Munaroh dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menganalisis kesalahan dalam bidang morfologi. 

Setyowati (2012), menulis skripsi “Analisis Morfologi pada Karangan Siswa 

Kelas VII D SMP Muhammadiyah 5 Surakarta”. Tujuan penelitian ini adalah (1) 
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mendeskripsikan bentuk reduplikasi yang terdapat dalam karangan siswa kelas VII D 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, (2) mendeskripsikan makana reduplikasi yang 

terdapat dalam karangan siswa siswa kelas VII D SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

Penelitian Setyowati (2012) meneliti tentang kesalahan bentuk reduplikasi pada 

karangan siswa kelas VII D SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dengan menggunakan 

analisis kesalahan berbahasa pada bidang morfologi, salah satu kesalahan dalam bidang 

morfologi yang dibahas oleh peneliti juga dalam bidang morfologi pada karangan siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Godong. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Setyowati dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti dan mengenalisis kesalahan 

dalam bidang morfologi pada karangan siswa.  

Priyono (2012), menulis skripsi “Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang 

Morfologi pada Mading Di Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa bidang 

morfologi pada mading di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada penelitian 

Priyono (2012) yang meneliti tentang kesalahan berbahasa pada bidang morfologi pada 

mading di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sama dengan meneliti bentuk 

kesalahan pada bidang morfologi yang menganalisis pada 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, sumulfiks me-kan, penulisan kata 

depan (preposisi), dan penulisan pleonasme. Pada penelitian ini sama halnya dengan 

penelitian yang berkaitan dengan menganalisis kesalahan berbahasa pada karangan 

siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Godong. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Priyono dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kesalahan berbahasa pada 

bidang morfologi. 
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Pratiwi (2012) menulis skripsi “ Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam 

Karangan Deskripsi Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Tunjungan Blora Tahun Pelajaran 

2011/2012”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui kesalahan- kesalahan 

berbahasa indonesia yang digunakan siswa kelas x sma negeri 1 tunjungan blora tahun 

ajaran 2011/2012. Hasil analisis kesalahan siswa terdapat beberapa kesalahan dari 

berbagai tataran, yaitu tataran fonologi, morflogi, sintaksis, semantik, wacana, dan 

penerapan kaidah ejaan bahasa indonesia yang disempurnakan. Penelitian pratiwi 

(2012) mengenai analisis kesalahan berbahasa indonesia dalam karangan deskripsi 

siswa kelas x sma negeri 1 tunjugan blora tahun ajaran 2011/2012, mengasilkan 

persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama- sama meneliti pada 

karangan siswa bidang morfologi. 

Purnomo (2012) menulis skripsi “ Analisis Kesalahan Berbahasa pada Karangan 

Deskripsi Siswa Kelas VII B Smp Negeri 2 Geyer Tahun Ajaran 2011/2012”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa pada karangan 

deskripsi siswa kelas vii b smp negeri 2 geyer kabupaten grobogan. Hasil analisis 

menunjukan bahwa kesalahan berbahasa pada karangan deskripsi siswa kelas vii b smp 

negeri 2 geyer terdapat 48 data yaitu: (1) kesalahan berbahasa karena tataran fonologi 

sebanyak 4 kata, (2) kesalahan berbahasa tataran morfologi sebanyak 1 kata, (3) 

kesalahan berbahasa karena tataran sintaksis sebanyak 5 kata, (4) kesalahan berbahasa 

karena tataran semantik sebanyak 1 kata, (5) kesalahan berbahasa karena tataran 

penerapan kaidah ejaan bahasa indonesia yang di sempurnakan sebanyak 37 kata.  

Penelitian purnomo (2012) yang mengasilkan hasil data yang berjumlah 48 data 

terbagi menjadi beberapa jenis kesalahan berbahasa indonesia yaitu, kesalahan bidang 

fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan kesalahan berbahasa karena tataran 

penerapan kaidah ejaan bahasa indonesia yang disempurnakan. Hasil penelitian yang 
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sama dengan peneliti terdapat kesalahan berbahasa pada bidang morfologi, dan sama- 

sama mendapatakan data dari karangan siswa.  

Ariyanti (2012) menulis skripsi “ Kesalahan Berbahasa pada Karangan Deskrpsi 

Siswa Kelas X MA Al Mizan Kalimas Kabupaten Pemalang Tahun Ajaran 2012/ 2013”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa pada 

karangan deskripsi siswa kelas X MA Al Mizan Kalimas Kabupaten Pemalang tahun 

ajaran 2012/2013. Hasil analisis kesalahan berbahasa terdapat kesalahan wujud pada 

pembelajaran menulis, yaitu pada bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, 

wacana, dan penerapan kaidah ejaan.  

Persamaan penelitian yang dilakukan ariyanti dengan peneliti sama- sama 

meneliti pada karangan siswa dan mendapatkan hasil salah satunya kesalahan berbahasa 

bidang morfologi.  

Lilit (2010) menulis skrispsi “Analisis Bentuk Baku dan Kemubaziran Kata pada 

Karangan Deskrispi Siswa Kelas VII A SMP Negeri 4 Satu Atap Gabus Kabupaten 

Grobogan Tahun Ajaran 2009/2010”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

bentuk tidak baku dan kemubaziran kata pada karangan deskripsi siswa kelas VIIA 

SMP Negeri 4 Satu Atap Gabus Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2009/2010. Hasil 

penelitian ini antara lain: pertama ketidakbakuan kata yang terdapat dalam karangan 

deskripsi siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Satu Atap Gabus Kabupaten Grobogan tahun 

ajaran 2009/2010 disebabkan oleh tiga hal, yaitu: a) ketidakbakuan kata yang 

disebabkan karena penggantian ortografis yang meliputi: penggantian huruf vokal, 

penambahan huruf vokal, penghilangan huruf vokal, penyederhanaan deret huruf vokal, 

penggantian huruf konsonan, penggantian konsonan dengan vokal dan sebaliknya, 

penambahan huruf konsonan, penghilangan huruf konsonan, pembentukan gugus atau 
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gabungan huruf konsonan, dan penyederhanaan gabungan atau gugus huruf konsonan, 

b) ketidakbakuan karena pembentukan kata yang tidak tepat yaitu adanya awalan kan- 

dengan akhiran –an, dan c) ketidakbakuan kata karena pemenggalan yang tidak benar 

yang disebabkan oleh: 1) pemisahan bagian-bagian yang seharusnya digabung, terdiri 

dari pemisahan sebuah kata, awalan, dan pemisahan kata berimbuhan, 2) penyatuan 

bagian-bagian yang seharusnya terpisah, terdiri dari: pemisahan gabungan kata dan 

pemisahan kata depan (preposisi). Hasil yang Kedua yaitu kemubaziran kata yang 

terdapat dalam karangan deskripsi siswa kelas VIII A SMP N 4 Satu Atap Gabus 

Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2009/2010 meliputi: (a) kemubaziran kata kopula 

yakni (b) kemubaziran dua kata atau lebih yang bersinonim, dan (c) kemubaziran karena 

kata yang berlebihan, meliputi: (1) kemubaziran karena bentuk jamak dan reduplikasi 

dan (2) kemubaziran karena pernyataan superlatif dua kali. 

Persamaan penelitian yang dilakukan lilit dengan peneliti yaitu sama- sama 

menggunakan karangan siswa sebagai objek penelitian, dan kemubaziran kata. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh lilit dengan peneliti tidak ditemukan 

ketidakbakuan pada data yang terdapat dalam karangan siswa 

 
METODE PENELITIAN  

Dalam sebuah penelitian ada sasaran yang akan diteliti, sasaran dalam penelitian 

ini disebut dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Godong, 

Purwodadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif. Objek penelitian 

adalah bentuk kesalahan berbahasa bidang morfologi pada karangan siswa kelas VII G 

SMP Negeri 1 Godong. Data dan sumber data adalah karangan siswa kelas VII G SMP 

Negeri 1 Godong. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan 

catat. Menurut Mahsun (2005:90) teknik simak adalah suatu metode yang dilakukan 

untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa. Menurut Sudaryanto 

(1993:135) teknik catat adalah teknik penyedian data yang dilakukan dengan jalan 

pencatatan pada kartu data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode 

padan intralingual dengan teknik dasar berupa teknik pilah unsur penentu. Menurut 

Mahsun (2012:118) metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam 

satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda. 

Hasil analisis data dalam penelitian ini menyajikan analisis data yang 

menggunakan dua metode yaitu metode formal dan informal (Mahsun, 2012:279). 

Keabsahan data atau validitas data dalam penelitian ini menggunakan dari patton (dalam 

Sutopo, 2002:78-82) menggunakan trianggulasi data salah satu yang digunakan adalah 

menggunakan prespektif teori. Prosedur penelitain dalam penelitian ini mempunyai lima 

tahapan dalam penelitian yaitu, pembacaan, pencatatan, analisis data, penyimpulan, dan 

penyusunan laporan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Penulisan prefiks ter- 

Penulisan prefiks yang salah dinyatakan di bawah ini. 

(1)  ... namun kakakku tetap ketawa. Kr(15) 

Penulisan yang benar sebagai berikut: 

(1a)  Namun kakaku tetap tertawa 

Penjelasan:  

ter+ tawa: tertawa  
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Kata ketawa dalam kaidah kebahasaan termasuk salah satu kesalahan 

berbahasa dalam bidang morfologi yang termasuk dalam kesalahan prefiks ter-, 

kesalahan prefiks ter- terjadi karena adanya campuran bahasa daerah khususnya 

bahasa jawa yang biasanya terdapat kata ke- dan diikuti dengan kata yang 

mengikutinya. Pembenaran dalam kata ketawa yang benar adalah tertawa 

2. Penulisan prefiks ber- 

Penulisan prefiks yang dinyatakan salah di bawah ini: 

(1)  ... sampai jumpa dan terima kasih. Kr(2) 

(2)  ... saya langsung mencari akhirnya sudah ketemu. Kr (5) 

penulisan yang benar sebagai berikut: 

(1a) ... sampai berjumpa dan terima kasih. Kr(2) 

(2b) ... saya langsung mencari akhirnya sudah bertemu. Kr (5) 

Penjelasan:  

Ber+ jumpa: berjumpa 

Ber+ temu: bertemu 

Penulisan kata yang seharusnya berimbuhan perfiks ber- pada kata jumpa, 

ketemu sering kali dalam penulisan ataupun ucapan masih menggunakan kata jumpa 

bukan berjumpa, itu karena kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri atau ada kata lain 

yang mengikutinya. 

3. Kesalahan penulisan kata depan  

Penulisan kata depan di  yang dinyatakan salah di bawah ini: 

(1) ... tujuan kami yang pertama adalah candi prambanan disana. Kr (7) 

(2) ... untuk berwisata didalam banyak wahana. Kr (10) 

(3) ... pada saat didirgantara sudah berbeda disana. Kr (7) 
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Penulisan kata depan di yang dinyatakan benar di bawah ini: 

(1a) ... tujuan kami yang pertama adalah candi prambanan di sana. Kr (7) 

(2b) ... untuk berwisata di dalam banyak wahana. Kr (10) 

(3c) ... pada saat didirgantara sudah berbeda di sana. Kr (7) 

Penjelasan: 

Kata di pada kata di sana, di dalam, dan di sana masih ditulis serangkai 

dengan nomina dibelakangnya. Penulisan semacam itu dikatakan salah dalam 

penggunaan kaidah kebahasaan, karena kata depan di yang penulisannya dipisah 

berfungsi menunjukan tempat.  

Penulisan kata depan ke yang dinyatakan salah: 

(1) ... kami berlibur kepantai kartini. Kr (2) 

Penulisan kata depan ke yang dinyatakan benar: 

(1a) ... kami berlibur ke pantai kartini. Kr (2) 

Penjelasan: 

Kata ke pada kata kepantai yang seharusnya dipisah dalam penulisannya 

sering ditemukan dirangkai dengan nomina dibelakangnya, penulisan semacam itu 

melanggar kaidah kebahasaan yang baku. Pembenaran pada kata kepantai menjadi 

ke pantai. 

4. Kesalahan prerfiks di-  

Penulisan prefiks di yang dinyatakan salah: 

(1) ... tiba- tiba pancing saya di tarik ikan lagi. Kr (16) 

(2) ... aku mendengar benda jatuh di ruang tamu. Kr (15) 

(3) ... ikan itu saya bakar setelah di bakar. Kr (16) 

Penulisan prefiks di- yang dinyatakan benar: 
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(1a) ... tiba- tiba pancing saya ditarik ikan lagi. Kr (16) 

(2b) ... aku mendengar benda jatuh diruang tamu. Kr (15) 

(3c) ... ikan itu saya bakar setelah dibakar. Kr (16) 

Penjelasan: 

Di+ tarik= ditarik  

Di+ ruang= diruang  

Di+ bakar= dibakar 

 Penambahan awalan di- pada kata ditarik, dipukul, dan dibakar tidak 

mengalami perubahan bentuk sama sekali, dan berfungsi membentuk kata kerja 

pasif. Perubahan pada kata dibakar dan ditarik pada kedua kata tersebut tidak 

mengalami perubahan dari kata yang disalahkan menjadi kata yang dibenarkan. 

5. Kesalahan karena pleonasme  

a. Kesalahan pleonasme bentuk jamak  

Penulisan bentuk pleonasme di bawah ini yang salah:  

(1)  ... di sana tidak sejuk banyak asap- asap yang meyebabkan. Kr(7)  

Pembahasan: 

Banyak asap: dua morfem (banyak dan asap) 

Penulisan yang dibenarkan sebagai berikut: 

(1a) di sana tidak sejuk banyak asap yang menyebabkan. 

Kata banyak asap- asap menjadi banyak asap, karena pada kata tersebut 

terdapat kata banyak  kata tersebut sudah mengandung arti lebih dari jadi tidak 

usah mengulang kata asap- asap cukup dengan asap.  

b. Kesalahan pleonasme bentuk sangat/ sekali (superlatif) 

Penulisan pleonasme di bawah ini yang salah: 
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(1)  ... sewaktu turun dari bus banyak sekali orang yang datang. Kr(10) 

(2)  ... untuk berwisata di dalam banyak sekali permainan. Kr(10) 

(3)  ... aku dan keluargaku sangat senang sekali. Kr (3) 

Penulisan yang dibenarkan sebagai berikut: 

(1a) sewaktu turun dari busa banyak orang yang datang. 

(2b) untuk berwisata di dalam banyak permainan. 

(3c) aku dan keluargaku senang sekali. 

Pembahasan: 

Kata banyak sekali, sangat sekali pembenarannya menjadi banyak karena 

terdapat kesalahan pleonasme bentuk superlatif yaitu suatu bentuk yang 

mengandung arti paling dalam suatu perbandingan. Kata banyak sudah 

mewakali jumlah yang lebih dari satu jadi bila terdapat imbuhan sekali maka 

makna dari kata tersebut berlebihan. 

6. Penulisan gabungan prefiks di- dengan sufiks –kan 

Penulisan gabungan prefiks di- dengan sufiks –kan yang salah: 

(1) ... mengikuti wide game yang di adakan di halaman. Kr (8) 

Penulisan gabungan prefiks di- dengan sufiks –kan yang benar: 

(1a) ... mengikuti wide game yang diadakan di halaman. Kr (8) 

Penjelasan: 

Di+ ada+ kan= diadakan 

Pada kata diadakan terdapat gabungan dua unsur yaitu penggunaan prefiks 

di- dengan sufiks- kan. Penggunaan prefiks di- pada diadakan tidak merubah bentuk 

dasar kata tersebut, sedangkan penggunaan sufiks –kan menjadikan kata tersebut 

bermakna kausatif atau membuat jadi. 
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7. Kesalahan bentuk  afiks  

Penulisan afiks di- yang salah: 

(1) ... menemukan uang 10.000 di jalan. Kr (14) 

(2) ... setelah sampai di rumah. Kr (1) 

(3) ... oleh- oleh untuk keluargaku di rumah. Kr (2) 

(4) ... aku mendengar benda jatuh di ruang tamu. Kr (15) 

Penulisan afiks di- yang benar: 

(1a) ... menemukan uang 10.000 dijalan. Kr (14) 

(2b) ... setelah sampai dirumah. Kr (1) 

(3c) ... oleh- oleh untuk keluargaku dirumah. Kr (2) 

(4c) ... aku mendengar benda jatuh diruang tamu. Kr (15) 

Penjelasan: 

Di+ jalan= dijalan 

Di+ rumah= dirumah  

Di+ ruang= diruang 

Penggunaan di pada kata diruang, dirumah, dan dijalan berkedudukan 

sebagai preposisi yang mengandung makna leksis yang menunjukkan keterangan 

tempat dan keterangan tujuan. 

Penulisan afiks ke- yang salah: 

(1) ... setelah itu kami melanjutkan perjalanan kerumah. Kr (13) 

(2) ... teman- temanku pulang kerumah. Kr (11) 

(3) ... lalu ku jerumuskan kesungai. Kr (11) 

(4) ... tiba- tiba salah satu temanku ada yang kepleset kesungai. Kr (4) 

Penulisan afiks ke- yang benar: 

(1a) ... setelah itu kami melanjutkan perjalanan kerumah. Kr (13) 
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(2b) ... teman- temanku pulang kerumah. Kr (11) 

(3c) ... lalu ku jerumuskan kesungai. Kr (11) 

(4d) ... tiba- tiba salah satu temanku ada yang kepleset kesungai kr (4) 

Penjelasan: 

Ke+ rumah= kerumah  

Ke+ sungai= kesungai  

Penggunaan ke pada kata kerumah, kesungai, berkedudukan sebagai preposisi 

yang mengandung makna leksis yang menunjukkan keterangan tempat dan 

keterangan tujuan. 

 

PENUTUP  

1. Simpulan 

Berdasarkan analsis data dan pemabahasan dimuka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

a. Penulisan prefiks ter- 

Kesalahan penggunaan perfiks ter- terjadi karena adanya campuran 

bahasa daerah khususnya bahasa jawa yang biasanya diikuti kata ke- dan diikuti 

dengan kata yang mengikutinya.  

b. Penulisan prefiks ber- 

Penulisan kata yang seharusnya berimbuhan prefiks ber- pada kata 

jumpa, ketemu sering kali dalam penulisan ataupun ucapan masih menggunakan 

kata jumpa bukan berjumpa, itu karena kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri 

atau ada kata lain yang mengikutinya.  
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c. Kesalahan penulisan kata depan (di dan ke ) 

Kesalahan penulisan kata depan terjadi karenam kata depan seharusnya 

ditulis terpisah, oleh siswa ditulis serangkai. 

d. Kesalahan karena pleonasme. 

Kesalahan pleonasme biasanya terjadi karena ketidaksengajaan penulis 

dalam menuliskan kalimat, yang menjadikan makna dari kalimat tersebut 

menjadi berlebihan.  

e. Kesalahan prefiks di-  

Kesalahan prefiks di- karena penambahan awalan di- pada contoh kata 

ditarik, dipukul, dan dibakar tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali, 

dan berfungsi membentuk kata kerja pasif. Perubahan pada kata dibakar dan 

ditarik pada kedua kata tersebut tidak mengalami perubahan dari kata yang 

disalahkan menjadi kata yang dibenarkan.  

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

Kesalahan penulisan gabungan prefiks di- dengan sufiks –kan terjadi 

karena adannya gabungan dua unsur salah satu contoh pada kata diadakan 

terdapat penggunaan prefiks di- dan sufiks –kan.  

Penggunaan prefiks di- pada kata diadakan tidak merubah bentuk kata 

dasar tersebut, sedangkan penngunaan sufiks –kan menjadikan kata tersebut 

bermakna kausatif atau membuat jadi.  

g. Kesalahan bentuk afiks (di dan ke) 

Kesalahan bentuk afiks di dan ke terjadi karena penngunaan di dan ke pada kata 

diruang, dirumah, kerumah dan kesungai berkedudukan sebagai preposisi yang 
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mengandung makna leksis yang menunjukkan keterangan tempat dan 

keterangan tujuan. 

 

2. Saran  

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai kesalahan berbahasa dalam 

bidang morfologi pada karangan siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Godong dan 

masih jauh dari sempurna. Penelitian ini yang dihasilkan oleh penulis belum 

dikatakan maksimal terhadap analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi pada 

karangan siswa sehingga memerlukan penelitian yang lebih luas. Kesalahan 

penulisan prefiks ber-, prefiks ter, prefiks di, kesalahan penulisan gabungan prefiks 

di dengan sufiks –kan, kesalahan karena penulisan kata depan, penulisan afiks dan 

kesalahan karena pleonasme.  

Penelitian tentang analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi pada 

karangan siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Godong ini cukup menarik, diharapkan 

dapat dijadikan sebagai dorongan bagi peneliti lain untuk mengupayakan penelitian 

selanjutnya. 
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