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ANALISIS BENTUK KLITIK PADA KARYA TULIS SISWA SMP 

MUHAMMADIYAH 2 MASARAN 

 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki dua tujuan. (1) mendeskripsikan bentuk klitik pada penulisan 

karya tulis siswa, (2) mendeskripsikan makna yang terkandung dalam penulisan 

klitik.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini 

berupa bentuk klitik yang diambil dari sumber kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 

Masaran. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak catat. Hasil dari 

penelitian ini berupa bentuk penulisan klitik dan makna yang terkandung dalam 

penulisan klitik. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bentuk enklitik –nya 

dalam karya tulis siswa. Enklitik –nya memiliki tiga fungsi, pertama berfungsi 

sebagai kata ganti pemilikanantara lain karunianya, kamar mandinya, di busnya, 

keluarganya, pelayanannya, pembuatannya, pengalamannya, rasanya, masjidnya, 

kesempurnaannya, dll. Kedua berfungsi sebagai akhiran , monasnya, nyenyaknya, 

hujanya dll. Ketiga berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pembuatannya, 

keamanannya, membayarnya, harganya, dan tempatnya. 

Kata Kunci: Klitik, enklitik, karya tulis,  

 

Abstract 

 

This study has two objectives, (1) describing the form of klitik on the writing of 

students' writing, (2) describing the meaning contained in the writing of klitik. This 

research method using qualitative approach. This research data is in the form of klitik 

taken from the source of class VIII SMP Muhammadiyah 2 Masaran. The data 

collection is done by using the method of noting. The result of this research is the 

form of writing of klitik and meaning which is contained in the writing of klitik. In 

this research, the researcher finds its enklitik form in student's writing. His enclosure 

has three functions, first functioning as a pronoun of possession, among others, his 

gifts, his bathroom, his bus, his family, his ministry, his making, his experience, his 

taste, his mosque, his perfection, Both functions as endings, monasnya, soundly, 

hujanyaetc .. The third serves as the verb forming its manufacture, its security, its 

pay, its price, and its place. 

Keywords: clitic, enclosures, papers 

1. PENDAHULUAN 

Bahasa ialah alat yang digunakan manusia untuk komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahasa pada dasarnya tidak pernah lepas dari kehidupan 

manusia. Hal ini sependapat dengan Kridalaksana 1982 (dalam Chaer, 2007:32) yang 

mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang 

digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama,  berkomunikasi, 
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dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional Negara 

republik Indonesia yang dipakai masyarakat untuk berkomunikasi dalam forum 

resmi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia sangat beragam, empat aspek yang harus 

dipelajari dalam bahasa Indonesia adalah  mendengarkan, membaca, berbicara, dan 

menulis. Menulis merupakan kemampuan produktif. Disebut produktif karena 

keterampilan terebut digunakan untuk memproduksi bahasa demi menyampaikan 

makna (Zainurrahman, 2011:2). Dalam pembelajaran bahasa menulis merupakan 

keterampilan yang harus dicapai siswa setelah mendengar, membaca, dan berbicara. 

Menulis tidak sekedar merangkai kata-kata menjadi kalimat, menyatukan kalimat 

menjadi paragraf, serta menyusun paragraf menjadi sebuah wacana, tetapi terdapat 

kaidah berbahasa yang perlu diperhatikan. Kaidah yang dimaksud adalah aturan atau 

tata baku yang digunakan sebagai pedoman untuk berkomunikasi baik berbicara 

maupun menulis dalam bahasa Indonesia. 

Morfologi adalah bidang ilmu yang mengkaji mengenai morfem. Bidang 

kajian ini meluputi reduplikasi, afiksasi, dan komposisi. Afiksasi berkaitan dengan 

penulisan afiks, prefis, sufiks, maupun klitik. Klitik dalam bahasa Indonesia meliputi 

ku, mu, kau, dan nya yang terbagi menjadi proklitik dan enklitik. Proklitik 

penggunaan kata ganti yang terletak di depan kata, sedangkan enklitik berada di 

belakang kata. Klitik sering disebut sebagai kata ganti. Kata ganti yang dimaksud 

adalah kata ganti orang maupun kata ganti kepemilikan. Setiap kata yang diawali 

atau diikuti bentuk klitik mempunyai makna yang berbeda-beda, sesuai dengan kata 

yang melekat.  

Rahmawati (2014) meneliti Analisis Kesalahan Berbahasa Pada 20 Paket 

Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia Smp 2012/2013. Hasil dari penelitian ini 

adalah soal Ujian Nasional yang disajikan kepada siswa tidak luput dari kesalahan 

berbahasa. Kesalahan berbahasa ditemukan pada bidang sintaksis, fonologi serta 

morfologi. Ketidaktepatan ketika menulis klitik termasuk dalam kesalahan 

berbahasa. Penulisan klitik yang benar seharusnya tidak dipisah dengan kata yang 

mendahuluinya.  
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Persamaan penelitian Rahmawati dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti kesalahan berbahasa. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah 

analisis yang dilakukan. Rahmawati menganalisis kesalahan berbahasa secara 

keseluruhan yakni dalam bidang sintaksis, fonologi, dan morfologi, sedangkan 

penulis hanya menganalisis kesalahan berbahasa bidang morfologi khususnya pada 

bentuk klitik. 

Namiuti (2014) meneliti Pronoun clitics and sentential negation in 

Portuguese: some elements for grammar description. Penelitian Namiuti membahas 

mengenai hubungan antara kata ganti klitik dan negasi sentensial (NEG) dalam 

bahasa Portugis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa não memiliki sifat yang 

berbeda dibandingkan dengan kata-kata lain, bahkan kata-kata negatif lainnya, 

karena tidak seperti kata keterangan lainnya. Jika melihat secara dekat kalimat 

negative, kita dapat melihat petunjuk tentang tata bahasa portugis yang mendasari 

teks sejarah atau hasil pembicaraan. Artikel ini menunjukan bahwa nao juga 

digunakan pembicara dalam bahasa yang dibacakan. 

Persamaan penelitian Namiuti dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti klitik dalam sebuah bahasa. Adapun perbedaannya adalah, penelitian 

Namiuti fokus terhadap satu klitik saja yaitu neo yang memiliki sifat berbeda dengan 

kata yang lain. Sedangkan penelitian ini membahas klitik yang berupa enklitik dan 

proklitik yang terdapat pada tulisan siswa. 

Penelitian lain yang relevan adalah Maesaroh (2016) meneliti tentang 

Analisis Kesalahan Bidang Morfologi pada Karangan Deskriptif Siswa SMA. Hasil 

dari penelitian ini adalah kesalahan berbahasa yang masih dilakukan oleh siswa 

SMA. Kesalahan terjadi pada pelesapan, pelesapan fonem /n/ pada sufiks –nya, 

pelesapan fonem /a/ pada sufiks –an, pemakaian sufiks –kan, penulisan prefiks se-, 

prefiks di-, prefiks me-N, prefiks me-N, prefiks ber-partikel pun, konfiks ke-an, 

prefiks ber-, dan klitik. 

Persamaan penelitian Maesaroh dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menganalisis kesalahan berbahasa bidang morfologi. Adapun perbedaannya, 

penelitian Maesaroh menganalisis seluruh kesalahan bidang morfologi pada 
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karangan deskriptif siswa, sedangkan penelitian ini hanya menganalisis bentuk klitik 

dalam karya tulis siswa. 

Pembelajaran bahasa Indonesia telah diajarkan pada semua jenjang 

pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Tata cara penulisan 

klitik sudah diatur dalam tata baku bahasa Indonesia dan disampaikan ketika 

pembelajaran bahasa Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa 

peserta didik yang kurang memahami tata cara penulisan klitik dalam bahasa 

Indonesia sehingga memicu peserta didik melakukan kesalahan berbahasa ketika 

menulis.Menurut Markhamah (2014:46) kesalahan berbahasa adalah penyimpangan 

yang bersifat sistematis, konsisten, dan menggambarkan kemampuan peserta didik 

pada tahap tertentu. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, yakni data yang digunakan atau dikumpulkan tidak berbentuk angka 

melainkan dalam bentuk gambar dan deskripsi tertulis. Penelitian kualitatif menurut 

Sukmadinata (2012:60) ialah sebuah penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan serta menganalisis peristiwa, fenomena, kegiatan sosial, 

kepercayaan, sikap, pemikiran, persepsi, orang secara individual ataupun 

kelompok.Peneliti mengambil data berbentuk deskripsi untuk dianalisis kesalahan 

siswa dalam menulis klitik pada karya tulis siswa. Data yang diperoleh dianalisis dan 

dideskripsikan sesuai dengan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah simak dan catat. 

Teknik simak atau penyimakan adalah metode yang dilakukan dengan menyimak, 

yaitu menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 2015:203). Penyimakan dilakukan 

peneliti dengan cara membaca keseluruhan data yang diperoleh, yaitu karya tulis 

siswa SMP Muhammadiyah 2 Masaran untuk mengetahui penulisan bentuk klitik 

yang dilakukan oleh siswa.Sudaryanto (2015:205) menjelaskan teknik catat adalah 

teknik yang dapat dilakukan dengan pencatatan pada kartu data yang segera 

dilanjutkan dengan klasifikasi. Teknik catat dapat dilakukan langsung ketika teknik 

pertama dilakukan dengan menggunakan alat tulis tertentu. 



5 
 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan penulisan enklitik –nya yang 

salahdan yang benar. Selain mengidentifikas penulisan klitik yang benar dan 

penulisan klitik yang salah, peneliti juga mencari makna yang terkandung dalam 

penulisan klitik.Penulisan klitik dapat berlaku berlaku sebagai pemilikan, pembentuk 

kata benda, dan akhiran.Berikut adalah sajian data yang ditemukan peneliti. 

3.1 Bentuk Penulisan Klitik 

Markhamah (2014:99) berpendapat bahwa klitik merupakan penggalan 

kata ganti, namun penulisan dengan kata yang mendampinginya tidak dapat 

dipisah.Sependapat dengan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penggunaan bentuk klitik dikatakan benar apabila penulisannya melekat 

dengan kata yang mendahului atau mengikutinya.  

 

1) “segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan karya tulis ini untuk 

melengkapi tugas untuk persyaratan kenaikan ke kelas IX tahun 

pelajaran 2014/2015.” (DA/VIII E) 

Data 3 

2) “Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna untuk 

itu penulis mengharap kritik dan sarannya yang membangun dan demi 

kesempurnaannya karya tulis ini.” (DA/ VIII E) 

 

 

Kata karunia dalam KBBI berarti kasih atau belas kasih.Karunianya 

terdiri dari morfem bebas yaitu „karunia‟ dan morfem setengah bebas yaitu „-

nya‟. Penulisan kata karunianya sudah sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia 

dengan melekatkan enklitik –nya dengan kata karunia. Arti karunianya dalam 

kalimat (1) adalah karunia milik Allah SWT. 

Enklitik –nya dalam penulisan sarannya melekat pada kata yang 

mendahuluinya, yaitu sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia. Sama halnya 

dengan kata kesempurnaannya, penulisan imbuhan –nya melekat dengan kata 

kesempurnaan. 
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3) “Kami tidak jadi ke sana karena monasnya sedang direnovasi jadi kita 

langsung melanjutkan perjalanan ke objek wisata lain.”(FNI/ VIII E) 

4) “Kami sampai di TMII ternyata hujan jadi kita keliling-keliling naik bus 

sambil menunggu hujannya reda.” (FNI/ VIII E) 

5) “Setelah semuanya selesai kami pun berkumpul di busnya masing-

masing.” (EP/ VIII E) 

 

Penulisan imbuhan –nya pada kata monasnya (19) sudah sesuai dengan 

tata baku bahasa Indonesia. Enklitik –nya ditulis serangkai dengan kata yang 

berada di depannya. Kata monasnya tediri dari dua morfem yaitu morfem bebas 

„monas‟ diikuti morfem setengah bebas „-nya‟. 

Kata hujannya terdiri dari dua morfem yaitu morfem bebas „hujan‟ diikuti 

morfem setengah bebas „-nya‟ yang ditulis melekat. Penulisan kata tersebut 

sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia karena enklitik –nya ditulis melekat 

pada kata yang mendahuluinya. 

Kata busnya terdiri dari dua morfem yaitu morfem bebas „bus‟ diikuti 

morfem setengah bebas „-nya‟ yang ditulis melekat. Penulisan kata tersebut 

sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia karena enklitik –nya ditulis melekat 

pada kata yang mendahuluinya. 

 

3.2 Makna yang Terkandung dalam Penulisan Klitik 

Data 1 

“Kami mandi di kamar mandi masjid Istiqlal disana masjidnya besar dan indah 

tapi sayang pada saat saya masuk orang yang ada di masjid itu sedikit.” (DA/ 

VIII E) 

 

Kata masjid dalam KBBI memilikiarti bangunan yang digunakan sebagai 

tempat beribadah umat islam. Masjid termasuk dalam morfem bebas yang diberi 

imbuhan enklitik –nya sehingga menimbulkan arti yang berbeda sesuai dengan 

konteksnya. Pada kalimat di atas kata masjidnya berfungsi sebagai kata ganti 

pemilikan. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian kata yang mendahuluinya “Kami 

mandi di kamar mandi masjid istiqlal disana masjidnya besar dan indah...” 

enklitik –nya yang melekat pada kata masjid berfungsi sebagai kata ganti dari 

kata Istiqlal. Jadi yang dimaksud dengan masjidnya adalah masjid Istiqlal. 
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Data 2 

“Uniknya mata air Ciater berasal dari kawah aktif gunung Tangkuban Perahu.” 

(DA/ VIII E)  

 

Unik adalah bentuk kata dasar dalam bahasa Indonesia yang berarti lain 

daripada yang lain. Kata unik yang menduduki kata sifat menjelaskan tentang 

gambararan air mata Ciater. Bentuk enklitik –nya yang melekat pada kata unik 

membentuk makna lain setelah digabungkan dengan rangkaian kata selanjutnya. 

“Uniknya mata air Ciater berasal dari kawah aktif…” kata uniknya diikuti 

dengan kata mata air Ciater berfungsi sebagai kata ganti pemilikan. Jadi kata 

uniknya berarti keunikan yang dimiliki mata air Ciater. 

Data 3 

“Dengan nyenyaknya kami tidur, tidak terasa waktu menunjukan 03.00 pagi, 

dan kami pun berhenti di depan pintu gerbang masjid Istiqlal.” (EP/ VIII E) 

 

Kata nyenyaknya berasal dari kata dasar nyenyak yang berarti tidak ingat 

apa-apa ketika tidur. Nyenyaknya terdiri dari morfem bebas „nyenyak‟ dan 

morfem setengah bebas „-nya‟. Imbuhan –nya yang melekat pada kata nyenyak 

berfungsi sebagai sufiks atau akhiran saja, karena tidak dapat menjelaskan kata 

ganti pemilikan. Pada kalimat “Dengan nyenyaknya kami tidur…” imbuhan –

nya tidak berfungsi sebagai kata ganti dari kata kami maupun kata ganti dari 

masjid Istiqlal. 

 

Data 4 

“Taman Mini Indonesia Indah adalah tempat wisata yang sangat luas 

tempatnya.” (CBS/ VIII E) 

 

Tempat adalah kata dasar dalam bahasa Indonesia yang berarti ruang 

(bidang, tanah, dsb) yang tersedia untuk melakukan sesuatu. Kata tempat sebagai 

morfem bebas diikuti dengan imnuhan–nya sebagai morfem setengah bebas 

membentuk makna barusesuai dengan kata yang mengikuti atau 

mendahuluinya.“…wisata yang sangat luas tempatnya.” Berdasarkan data 
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tersebut, morfem –nya yang melekatpada kata tempat bukan sebagai kata ganti 

dari Taman Mini Indonesia Indah.Morfem –nya berfungsi sebagai pembentuk 

kata benda. 

 

Data 5 

“Di sana kita bisa membeli berbagai oleh-oleh untuk keluarga, sahabat, dan 

tetangga, harganya juga tidak merogoh konceng terlalu banyak bahkan kita bisa 

menawar harga 50% di sepanjang Cibaduyut Bandung kita bisa melihat toko-

toko yang berjejer memajang dagangan yang dipromosikan oleh tas, sepatu, ada 

pakaian termasuk jaket kulit, tas kulit, tas gendong, dompet.” (CBS/ VIII E) 

 

Harga merupakan bentuk kata dasar dalam bahasa Indonesia. Kata harga 

termasuk dalam morfem bebas, dikatakan bebas karena dapat berdiri sendiri dan 

memiliki arti. Di dalam KBBI harga berarti nilai barang yang ditentukan atau 

dirupakan dengan uang. 

Kata harga jika diberi imbuhan –nya akan menimbulkan makna yang lain. 

“… kita bisa membeli berbagai oleh-oleh untuk keluarga, sahabat, dan tetangga, 

harganya juga tidak merogoh konceng terlalu banyak…” imbuhan –nya yang 

melekat pada kata harga berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Jadi kata 

harganya menjelaskan tentang harga dari oleh-oleh. Oleh-oleh yang dimaksud 

dapat berupa tas, sepatu, pakaian jaket kulit, tas kulit, tas gendong, dan dompet. 

4. PENUTUP 

Ada tiga  kesimpulan yang dipeoleh dari hasil analisis data dan pembahasan 

di atas.Pertama, wujud klitik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah enklitik –

nya.Kedua, penulisan enklitik –nya tidak semuanya benar, terdapat beberapa 

penulisan yang tidak sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia. Penulisan yang benar 

adalah kata busnya, keluarganya, karunianya, masjidnya, sayangnya, dll. Penulisan 

klitik yang salah suasana nya, awal nya, dan bus nya.Ketiga, makna yang 

terkandung dalam penulisan enklitik –nya terbagi menjadi tiga, yaitu berfungsi 

sebagai kata ganti pemilikan, berfungsi sebagai akhiran, dan berfungsi sebagai 

pembentuk kata benda. Fungsi sebagai kata ganti pemilikan antara lain karunianya, 

masjidanya, uniknya, permainannya, pengalamannya, rasanya, pelayanannya, 
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dagangannya, dll. Berfungsi sebagai akhiran antara lain monasnya, khususnya, 

hujanya, sayangnya, nyenyaknya dll. Berfungsi sebagai pembentuk kata benda antara 

lain pembuatannya, membayarnya, keamanannya, dan tempatnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: RinekaCipta. 

Markhamah danAtiqa Sabardila.2014. Analisis Kesalahan dan Karakteristik Bentuk 

Pasif. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 

Maesaroh, Siti. 2016. Analisis Kesalahan Bidang Morfologi pada Karangan 

Deskriptif Siswa SMA. Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Diakses pada 8 Maret 2016, dari 

http://eprints.ums.ac.id/41738/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf 

Namiuti, Cristiane. 2014. Pronoun clitics and sentential negation in Portuguese: 

some elements for grammar description. Filol. Linguíst. Vol. 16, n. spe, p. 

95-123, dez. 2014. Diakses pada 29 Maret 2017, dari 

http://www.revistas.usp.br/flp/article/view/88406/91297 

Rahmawati, Laili Etika, Fitri Kartikasari, dan Yudha Wahyu Tri Sukoco. 2014. 

“Analisis Kesalahan Berbahasa pada 20 Paket Soal Ujian Nasional Bahasa 

Indonesia SMP 2012/2013”. Jurnal Varia Pendidikan. Vol 26. No.2, 

desember 2014. Diakses pada 8 Maret 2016, dari 

http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/viewFile/682/416.  

Sudaryanto. 2015. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Sanata 

Dharma University Press 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rodakarya. 

Zainurrahman. 2011. Menulis dari Teori hingga Praktik. Jakarta: Erlangga. 

http://eprints.ums.ac.id/41738/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
http://www.revistas.usp.br/flp/article/view/88406/91297
http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/viewFile/682/416

