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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa pada surat pribadi 

siswa di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan. 

(1) Mendeskripsikan hasil analisis surat pribadi siswa berdasarkan kesalahan 

pemakaian diksi. (2) Mendeskripsikan hasil analisis surat pribadi siswa berdasarkan 

kedalahan ejaan yang digunakan. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode agih dengan teknik ganti dan teknik pemerkuat. Hasil penelitian ini ada dua, 

yaitu sebagai berikut. (1) Hasil analisis kesalahan berbahasa pada surat pribadi siswa 

berdasarkan kesalahan pemakaian diksi ditemukan sebanyak 46 data. (2) Hasil 

analisis kesalahan berbahasa pada surat pribadi siswa berdasarkan kesalahan ejaan 

yang digunakan ditemukan sebanyak 63 data. 

Kata Kunci: diksi, ejaan, kalimat, kesalahan berbahasa. 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa ialah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri 

(KBBI, 2006: 88). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bahasa 

merupakan salah satu alat komunikasi yang terpenting dalam kehidupan 

manusia. Komunikasi dapat dilakukan oleh manusia melalui bahasa. Bahasa 

adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan 

individu lain. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibedakan 

menjadi dua sarana, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa lisan atau bahasa 

tulis salah satu fungsinya adalah untuk berkomunikasi. Bahasa juga merupakan 

alat yang dapat digunakan untuk mengenal dunia. Seseorang dapat diketahui dari 

mana ia berasal melalui bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. 

Dalam komunikasi lisan maupun tulis, sering terjadi kesalahan berbahasa 

di dalamnya. Kesalahan berbahasa merupakan penyimpangan, pelanggaran, atau 

kekhilafan yang dilakukan seseorang dalam berbahasa (Setyawati, 2010:13). 

Dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis seseorang harus 

memperhatikan kalimat yang dipakainya. Kesalahan pemakaian bahasa sering 

terjadi karena ketidak sadaran pemakai bahasa tersebut. Hal tersebut disebabkan 

oleh pemakai bahasa yang mungkin belum tahu, atau tidak tahu terhadap norma, 

kemungkinan yang lain dia khilaf dalam penggunaan bahasa tersebut. Jika 

kesalahan tersebut dikaitkan dengan penggunaan kata, dia tidak tahu kata yang 

tepat dipakai. 

Kesalahan berbahasa sering dianggap sebagai bagian dari proses kegiatan 

belajar mengajar, baik secara formal maupun non formal. Peserta didik yang 

mempelajari bahasa Indonesia sering membuat kesalahan baik secara lisan 

maupun tulis. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang 

biasa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa, yang meliputi: kegiatan 

mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat 
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dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, mengklasifikasi kesalahn itu, dan 

mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan itu (Tarigan, Djago, dan Sulistyaningsih 

dalam Setyawati, 2010:18). 

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mengkaji tentang kesalahan 

berbahasa yang terdapat dalam surat pribadi siswa yang diberikan kepada guru 

yang bertujuan untuk memberi kritik, saran, dan masukan kepada guru yang 

sudah memberi ilmu. Terdapat banyak kesalahan berbahasa yang dapat dikaji. 

Namun, disini peneliti lebih memfokuskan kajiannya terhadap beberapa kesalahan 

berbahasa saja, yaitu kesalahan pemakaian diksi dan kesalahan ejaan yang 

terdapat pada surat pribadi pada siswa di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, 

Jl. Kerinci No. 5 Sekip dan di Universitas Muhammadiyah 2 Surakarta. Waktu 

pelaksanaan di mulai pada bulan Agustus 2014 sampai selesai. Jenis penelitian ini 

yaitu penelitian kualitatif dengan strategi deskriptif. Populasi pada penelitian ini 

adalah peserta didik kelas VIII D, VIII E, dan VIII F di SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik 

dokumentasi, yaitu mendokumentasikan hasil tulisan tangan peserta didik. Teknik 

analisis data menggunakan metode aqih dengan teknik ganti dan teknik 

pemerkuat. Verhaar dalam Muhammad (2011:250) menyebut teknik ganti sebagai 

teknik distribusi, yaitu teknik untuk menghasilkan bahasa dengan menggantikan 

satuan bahasa di dalam suatu konstruksi dengan satuan bahasa yang lain di luar 

konstruksi. Fokus perhatian dalam dalam analisis data dengan menggunakan 

teknik ganti adalah satuan bahasa yang diganti atau terdistribusi. Teknik 

pemerkuat adalah teknik analisis data dengan cara menghadirkan satuan 

kebahasaan lain yang merupakan parafrase dari satuan kebahasaan yang 

dianalisis. Teknik ini digunakan untuk menentukan kekhasan identitas suatu 
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konstituen dalam suatu konstruksi. Metode ini merupakan kebalikan dari metode 

padan berdasarkan alat penentunya. Alat penentu untuk memilih unsur bahasa 

yang ada di dalam bahasa, bahkan menyatu dengan datanya.   

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Mendeskripsikan Kesalahan Pemakaian Diksi 

a. Selalu ingat sama Guildin yoo pak. 

Data (a) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi atau 

pemilihan kata yang tidak tepat. Pada data ini kesalahan diksi terdapat 

pada yoo, kata tersebut tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang 

benar. Seharusnya kata tersebut diganti dengan ya yang mempunyai arti 

untuk memberi tekanan pada suatu pernyataan. Jadi kalimat tersebut 

menjadi sebagai berikut. Selalu ingat sama Guildin ya pak.  

b. Saya sangat senang sama Bpk yan saat belajar di kelas saya selalu 

melakukan apapun kepada Bpk yan, tetapi bpk yan selalu ada tugas terus. 

terimakasih 

Data (b) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi karena 

terdapat kata sama dan kepada. Kedua kata tersebut kurang sesuai 

dengan kalimat pada data ini. Kata sama merupakan kata yang kurang 

tepat pada kalimat tersebut, karena kata sama mempunyai arti serupa, 

tidak berbeda, tidak berlainan halnya, yang sepadan, seimbang, dan 

setara. Kata tersebut seharusnya diganti kata dengan yang berarti 

menyatakan hubungan beberapa kata kerja dengan perlengkapan atau 

keterangan, sedangkan kata kepada merupakan kata yang tidak tepat atau 

tidak sesuai. Seharusnya diganti dengan kata yang berarti kata yang 

menyatakan bahwa bagian kalimat yang berikutnya menjelaskan kata 

yang di depan dan ditambah dengan kata perintahkan di akhir kalimat. 

Jadi kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Saya sangat senang 

dengan Bapak Yan, saat belajar di kelas saya selalu melakukan apapun 
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yang Bapak Yan perintahkan, tetapi pak Yan selalu memberi tugas. 

Terimakasih. 

c. Saya sangat senang sama bu hepy Bu hepy selalu menyenangkan kepada 

saya sekali tetapi bu Hepy menggasih ulangan terus saya sangat bangga 

sama bu Hepy 

Data (c) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi karena 

ketidaksesuaian pemilihan kata. Pada data ini terdapat kata sama yang 

seharusnya diganti kata dengan dan kata menggasih yang seharusnya 

diganti kata memberi yang berarti menyampaikan atau membagikan 

sesuatu. Kedua kata tersebut tidak tepat dalam penggunaan kalimat 

berbahasa Indonesia. Jadi kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Saya 

sangat senang dengan bu Hepy. Bu Hepy selalu membuat saya senang, 

tetapi bu Hepy selalu memberi  ulangan. Saya sangat bangga dengan 

bu Hepy.  

d. Aku senang diwulang sama Pak Yan arief darmawan, anda sudah 

mengulang kls VIII, aku sangat bahagia sama pak Yan arief darmawan, 

semoga saya mendapatkan nilai bagus, terima kasih anda sudah 

mengulang kls VIII 

Data (d) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi karena 

ketidaksesuaian pemilihan kata. Pada data ini terdapat kata diwulang 

yang seharusnya diganti kata diajar, kata mengulang yang seharusnya 

diganti kata mengajar, dan kata sama yang seharusnya diganti dengan 

kata bertemu dengan. Ketiga kata tersebut tidak efektif dan kurang 

sesuai dengan kalimat tersebut karena pemilihan kata yang tidak tepat. 

Jadi kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Aku senang diajar Pak 

Yan Arief Darmawan, Anda sudah mengajar kelas VIII, aku sangat 

bahagia bertemu dengan pak Yan Arief Darmawan, semoga saya 

mendapatkan nilai bagus, terima kasih Anda sudah mengajar kelas 

VIII.  
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e. Mengasi PR jangan banyak2 sedikit saja 

Data (e) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi karena 

tidak tepat dalam pemilihan kata. Pada data ini terdapat kesalahan diksi 

pada kata mengasi, kata tersebut merupakan kata yang tidak baku. 

Seharusnya kata mengasi diganti dengan kata memberi yang berarti 

menyampaikan atau membagikan sesuatu. Jadi kalimat tersebut menjadi 

sebagai berikut. Memberi PR jangan terlalu banyak, sedikit saja. 

f. Pak yan kalok mengajar sudah cukup baik, Tapi satu suaranya mbok 

agak keras gitu lho.. 

Data (f) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi karena tidak 

tepat dalam pemilihan kata. Pada data ini terdapat kesalahan diksi pada 

kata kalok dan kata mbok. Kata kalok seharusnya diganti dengan kata 

jika dan kata mbok yang berarti kata sapaan, lebih tepat jika 

menggunakan tolong yang berarti minta tolong atau minta bantuan 

karena kata mbok merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa. Jadi 

kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Pak yan jika mengajar sudah 

cukup baik, tapi satu suaranya tolong agak keras.  

g. Pak sebelum perpisahan kasih uangnya tho pak 

Data (g) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi karena 

ketidaktepatan memilih kata yang baku. Pada data ini terdapat kata kasih 

yang seharusnya diganti dengan beri dan kata tho yang seharusnya tidak 

perlu dipake, karena kata tho merupakan kata dalam bahasa Jawa. Jadi 

kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Pak, sebelum perpisahan beri 

uangnya.  

h. Semoga apa yang diinginkan oleh pak guru bisa tercapai dan menjadi 

guru yang di idolakan semua murid. 

Data (h) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi karena 

kesalahan pemilihan kata. Pada data ini penulis memilih kata bisa yang 

merupakan kata tidak baku. Seharusnya kata ini diganti dengan kata 

dapat yang berarti ada kemampuan untuk berbuat. Jadi kalimat tersebut 
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menjadi sebagai berikut. Semoga apa yang diinginkan oleh pak guru 

dapat  tercapai dan menjadi guru yang di idolakan semua murid.  

i. Walaupun cuma main saja tapi bisa ngobatin kangen 8F. 

Data (i) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi karena 

kesalahan pemilihan kata. Pada data ini terdapat dua kesalahan 

pemakaian diksi, yaitu kata tapi dan kata bisa. Kata tapi merupakan kata 

yang belum tepat digunakan dalam kalimat bahasa Indonesia yang benar, 

kata tersebut diganti dengan kata tetapi. Sedangkan kata bisa yang 

merupakan kata tidak baku, seharusnya kata ini diganti dengan kata dapat 

yang berarti ada kemampuan untuk berbuat. Jadi kalimat tersebut 

menjadi sebagai berikut. Walaupun hanya main tetapi dapat mengobati 

kangen kelas 8F.  

j. Terimakasih buat bapak yan dan Ibu hepy yang telah menemani kami 

waktu belajar di SMP Muhammadiyah 2 SKA 

Data (j) merupakan contoh kesalahan pemakaian diksi karena 

kesalahan pemilihan kata. Pada data ini penulis memilih kata buat yang 

merupakan kata tidak baku dan kurang jelas pertalian maknanya dengan 

kalimat pada data (j) ini. Kata buat tersebut seharusnya diganti dengan 

kata untuk yang berarti kata depan untuk menyatakan bagi.  Jadi kalimat 

tersebut menjadi sebagai berikut. Terimakasih untuk pak Yan dan bu 

Hepy yang telah menemani kami saat belajar di SMP Muhammadiyah 

2 SKA.  

 

2. Mendeskripsikan Kesalahan Ejaan yang Digunakan dalam Kalimat 

a. Bu hepi mohon maafkan kami ya bu hepi selalu membuat bu hepi 

kesal/jengkel walaupun aku pernah membuat bu hepi marah mohon 

maafin kami menerima bu hepi dengan tulus dan senang hati  

Data (a) merupakan kesalahan huruf kapital yang terdapat pada 

kata hepi dan kata bu. Kata hepi dalam kalimat di atas ditulis dengan 

huruf kecil, kesalahan pada kata tersebut seharusnya diawali dengan 

huruf kapital menjadi Hepi karena menunjukkan nama orang. 
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Sedangkan kata bu juga ditulis dengan huruf kecil, kesalahan pada kata 

tersebut seharusnya diawali dengan huruf kapital menjadi Bu karena 

menunjukkan kata panggilan. Jadi kalimat tersebut menjadi sebagai 

berikut. Bu Hepi mohon maafkan kami selalu membuat Bu Hepi 

kesal atau jengkel. Walaupun aku pernah membuat marah Bu 

Hepi, kami minta maaf. Kami menerima Bu Hepi dengan tulus dan 

senang hati.   

b. Semoga bu hepi di berikan kesehatan dan di beri kesuksesan. 

Data (b) merupakan kesalahan huruf kapital yang terdapat pada 

kata hepi dan kata bu. Kata hepi dalam kalimat di atas ditulis dengan 

huruf kecil, kesalahan pada kata tersebut seharusnya diawali dengan 

huruf kapital menjadi Hepi karena menunjukkan nama orang. 

Sedangkan kata bu juga ditulis dengan huruf kecil, kesalahan pada kata 

tersebut seharusnya diawali dengan huruf kapital menjadi Bu karena 

menunjukkan kata panggilan. Jadi kalimat tersebut menjadi sebagai 

berikut. Semoga Bu Hepi diberikan kesehatan dan diberi 

kesuksesan.  

c. Pak yan jangan jutek-jutek jangan lupain kls 8F ya pak Yan. Kita juga 

ngak akan lupain pak Yan arief.  

Data (c) merupakan kesalahan huruf  kapital yang terdapat pada 

kata yan, pak, dan kata arief. Kata yan dan arief dalam kalimat di atas 

ditulis dengan huruf kecil, kesalahan pada kata tersebut seharusnya 

diawali dengan huruf kapital menjadi Yan Arief karena menunjukkan 

nama orang. Sedangkan kata pak juga ditulis dengan huruf kecil, 

kesalahan pada kata tersebut seharusnya diawali dengan huruf kapital 

menjadi Pak karena menunjukkan kata panggilan. Jadi kalimat tersebut 

menjadi sebagai berikut. Pak Yan jangan jutek-jutek, jangan 

lupakan kelas 8F. Kita juga tidak akan melupakan Pak Yan Arief.  
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d. Pak Yan arief itu sangat menyenangkan walaupun kelas 8F ada yang 

rame laki2 atau perempuan. 

Data (d) merupakan kesalahan huruf kapital yang terdapat pada 

kata arief. Kata arief dalam kalimat di atas ditulis dengan huruf kecil, 

kesalahan pada kata tersebut seharusnya diawali dengan huruf  kapital 

menjadi Arief karena menunjukkan nama orang. Jadi kalimat tersebut 

menjadi sebagai berikut. Pak Yan Arief itu sangat menyenangkan, 

walaupun kelas 8F ada yang ramai laki-laki atau perempuannya.  

e. Saya bangga kepada bapak dan ibu PPL yang lainnya yang sedikit 

memberi pemahaman untuk kami semoga bias jadi anak yang pandai.  

Data (e) merupakan kesalahan huruf kapital yang terdapat pada 

kata bapak dan ibu. Kata bapak dan ibu dalam kalimat di atas ditulis 

dengan huruf kecil, kesalahan pada kata tersebut seharusnya diawali 

dengan huruf kapital menjadi Bapak dan Ibu karena menunjukkan kata 

panggilan. Jadi kalimat tersebut menjadi sebagai berikut. Saya bangga 

kepada Bapak dan Ibu PPL lainnya yang memberi pemahaman 

untuk kami, semoga bisa menjadi anak yang pandai. Makasih Bu 

heppi dan Pak ian udah mengajar saya dan teman-teman. 

f. Saya murid 8D berterimakasih karena tlah membimbing saya dan 

kawan2 8D. Saya juga meminta maaf apabila punya salah selama Bp. 

mengajar kelas kami saya senang karena mengajarinya sabar  

Data (f) merupakan kesalahan tanda baca pada kata kawan2. 

Seharusnya kata tersebut tidak boleh menggunakan kata hubung 2 seperti 

ini karena tidak sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan. Jadi kalimat 

tersebut menjadi sebagai berikut. Saya murid 8D berterimakasih 

karena telah membimbing saya dan kawan-kawan 8D. Saya juga 

meminta maaf apabila punya salah selama Bapak mengajar kelas 

kami, karena mengajarnya sabar.  

g. Semoga bu hepi di berikan kesehatan dan di beri kesuksesan. 

Data (g) merupakan kesalahan tanda baca pada kata di beri dan di 

berikan. Seharusnya kedua kata tersebut digabung penulisannya, karena 



10 
 

tidak menunjukkan nama tempat. Jadi kalimat tersebut menjadi sebagai 

berikut. Semoga Bu Hepi diberikan kesehatan dan kesuksesan.  

h. Saya murid 8D berterimakasih karena tlah membimbing saya dan 

kawan2 8D. Saya juga meminta maaf apabila punya salah selama Bp. 

mengajar kelas kami saya senang karena mengajarinya sabar  

Data (h) merupakan kesalahan ejaan kata yang salah pada kata 

tlah. Kata yang benar adalah telah. Jadi kalimat tersebut menjadi sebagai 

berikut. Saya murid 8D berterimakasih karena telah membimbing 

saya dan kawan-kawan 8D. Saya juga meminta maaf apabila punya 

salah selama Bapak mengajar kelas kami, karena mengajarnya 

sabar.   

i. Pak Yan arief itu sangat menyenangkan walaupun kelas 8F ada yang 

rame laki2 atau perempuan. 

Data (i) merupakan kesalahan ejaan kata yang salah pada kata 

rame. Kata yang benar adalah ramai. Jadi kalimat tersebut menjadi 

sebagai berikut. Pak Yan Arief itu sangat menyenangkan, walaupun 

kelas 8F ada yang ramai laki-laki atau perempuannya.  

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka simpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Wujud kesalahan pemakaian diksi yang kurang tepat pada surat pribadi 

siswa di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta meliputi berbagai hal tentang 

penggunaan kata, terutama kebenaran, kejelasan, dan keefektifan suatu 

kalimat. Kesalahan diksi atau pemilihan kata meliputi kesalahan 

pemakaian kata yang tidak tepat, kesalahan penggunaan kata 

berpasangan, kesalahan penggunaan dua kata, penghubung antar kalimat 

dan kata maka, dan kesalahan karena peniadaan preposisi. Pada 
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penelitian ini ditemukan 46 data kesalahan pemakaian diksi yang kurang 

tepat.  

b. Wujud kesalahan ejaan dalam kalimat efektif pada surat pribadi siswa di 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta meliputi kesalahan huruf kapital, 

kesalahan tanda baca, dan kata yang salah antara situasi dengan ragam 

bahasa yang digunakan. Pada penelitian ini ditemukan 63 data kesalahan 

ejaan dalam kalimat efektif. 

 

2. Saran 

Penelitian ini membahas mengenai wujud kesalahan pemakaian diksi 

yang kurang tepat dan wujud kesalahan ejaan dalam kalimat efektif pada surat 

pribadi siswa di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Begitu menarik kesalahan 

pemakaian diksi dan kesalahan ejaan kalimat efektif yang terjadi pada surat 

pribadi siswa di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta yaitu berupa kesalahan 

pemakaian kata yang tidak tepat, kesalahan penggunaan kata berpasangan, 

kesalahan penggunaan dua kata, penghubung antar kalimat dan kata maka, 

dan kesalahan karena peniadaan preposisi dan kesalahan ejaan dalam kalimat 

mencakup masalah huruf kapital, tanda baca, dan kata yang salah. Dalam 

kasus tertentu, kesalahan pemakaian diksi dan kesalahan ejaan dalam kalimat 

efektif dapat dihindari dengan cara menulis dengan menggunakan kalimat 

efektif. Selain itu, kedua kesalahan berbahasa tersebut tidak dapat dihindari 

jika pengguna bahasa tersebut belum menguasai ejaan dan kosakata yang 

sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Diharapkan penelitian 
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berikutnya agar melakukan penelitian yang lebih luas tentang kesalahan 

pemakaian diksi yang kurang tepat dan kesalahan ejaan dalam kalimat efektif.  
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