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ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KOSAKATA BAHASA BAKU 

DALAM MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP 

NEGERI 3 SAWIT BOYOLALI 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujan untuk mendeskripsikan analisis kesalahan penggunaan 

kosakata bahasa baku dan faktor-faktor melatarbelakangi terjadi kesalahan dalam 

karangan deskripsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitaif. Objek 

Penelitian ini adalah hasil karangan siswa kelas VII A. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3 Sawit Boyolali kelas VII A.Hasil 

identifikasi kesalahan-kesalahan yang telah di peroleh, kemudian diolah melalui 

teknis kerja analisis data. Data yang di peroleh dengan teknik membaca tiap 

karangan dan mencatat penggunaan kosakata yang salah, Hasil penelitian ini 

adalah hasil karangan siswa siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali di 

identifikasi berdasarkan jenis kesalahannya.jenis kesalahan yaitu, penggunaan 

kata depan, kata tidak hemat, awalan, akhiran, kata ulang, konjungsi, dan kata 

dasar. 

 

Kata Kunci : analisis kesalahan, kosakata, karangan. 

 

Abstract 

 

This study aims to describe an analysis of misuse of the standard language 

vocabulary and the underlying factrs for errors in the description essay. This type 

of research is qualitative research. The object of this research is the result of 

writing class VII students. The data sources in this are students of SMP Negeri 

Sawit Boyolali class VII A. The result of identification of errors that have been 

obtained, then processed through technical data analysis work. The data obtained 

by reading each essay technique and recording each easy technique and recording 

the use of the wrong vocabulary. The results of this study are written by students 

of class VII students of SMP Negeri 3 Sawit Boyolali identified based on the type 

of errors, namely the use of prepositions, inefficient words, prefixes, endings, 

rephrases, conjungctions, and basic words. 

 

Keywords : analysis of errors, vocabulary, essays. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bahasa  Indonesia  memiliki  peran sebagai identitas nasional. Sebagai identitas 

nasional,  bahasa  Indonesia merupakan  alat  pemersatu  seluruh  suku yang  ada  

di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Penutur bahasa  Indonesia  

berasal  dari  berbagai  suku dengan memiliki  latar  belakang  dan perkembangan  

kehidupan  yang  tidak sama. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial tidak  lepas  
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dari  adanya  interaksi  dan komunikasi antar  sesamanya. Bahasa sebagai sarana 

komunikasi mempunyai fungsi utama bahasa ialah penyampaian  pesan  atau  

makna  oleh seseorang kepada orang lain. Jadi  bahasa tidak dapat dipisahkan  

dengan  manusia.Dengan adanya pelestarian  perlu  dilakukan  agar bahasa  

Indonesia  makin  mantap kedudukannya sebagai identitas bangsa Indonesia. 

Pelestarian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menjaga keaslian bahasa 

Indonesia dan menanamkan budaya  berbahasa  Indonesia  kepada anak-anak 

(Widada,  2014:  484). 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan dan tertulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya 

kesastraan manusia Indonesia.  Pembelajaran bahasa Indonesia menjadi mata 

pelajaran wajib di lingkungan pendidikan formal. Hal itu, disebabkan oleh 

kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia 

pendidikan. Pembelajaran  bahasa  Indonesia  di sekolah  menjadi  suatu  sarana  

untuk menanamkan  penggunaan  kaidah,  ejaan dan  tanda  baca  yang  tepat.  

Guru sebagai aktor  dalam  dunia  pendidikan sebaiknya menyadarkan siswa agar 

mengetahui kesalahan yang dilakukan sekaligus berupaya  membetulkannya  

sesuai dengan  kaidah. 

Penggunaan  bahasa  pada  tugas  siswa biasanya  terdapat  kesalahan  karena  

dalam proses  penulisan  tersebut  tidak  berpedoman pada kaidah bahasa yang 

benar. Bahasa yang biasa digunakan dalam penulisan  tugas  siswa terkadang  

tidak  menggunakan  bahasa  baku dan  ejaan  yang  tepat. Bahasa juga dapat 

memperluas pikiran. Otak mempunyai kapasitas untuk menampung rangsangan-

rangsangan yang masuk. Melalui bahasa manusia dapat mengekspresikan pikiran 

dan perasaannya baik secara lisan maupun tertulis.  

Mengingat pentingnya menulis, dalam pembelajaran bahasa Indonesiadi 

sekolah perlu lebih diefektifkan. Dengan diajarkan menulis diharapkan siswa 

mempunyai keterampilan yang lebih baik. Seseorang yang dapat membuat suatu 

tulisan dengan baik berarti ia telah menguasai tata bahasa, mempunyai 

kebendaharaan kata, dan mempunyai kemampuan menuangkan ide atau gagasan 
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dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, tulisan siswa dapat dijadikan sebagai 

salah satu tolak ukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Kesalahan berbahasa akan selalu ada, terutama bagi mereka yang sedang belajar 

bahasa. Sebagai suatu proses, pembelajaran bahasa dinilai sangat wajar apabila 

ditemui kesalahan di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Dulay(2010:53) yang mengemukakan bahwa orang tidak mungkin dapat 

mempelajari bahasa tanpa membuat kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan 

merupakan suatu kewajaran atau sesuatu yang tidak terhindarkan dalam belajar 

bahasa. 

Dalam beberapa karangan siswa seringkali ditemukan penggunaankosakata 

yang salah. Penggunaaan kosakata tersebut kadang dilakukan secara tidak sengaja. 

Selain itu kadang siswa mengganggap kata-kata tersebut merupakan kata yang 

sudah lazim digunakan, walaupun sebenarnya kata tersebut memiliki padanan kata 

dalam bahasa Indonesia. Secara psikologis,  siswa SMP masih tergolong anak 

yang masih peka terhadap hal-hal yang baru dituangkan ke dalam kalimat. 

Berbagai usaha yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran bahasa indonesia, 

tetapi hasilnya masih belum memuaskan. 

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan hasil 

penelitian Muammar Reza Qhadafi (2018). Persamaanya adalah sama-sama 

meneliti penggunaan  bahasa  pada  tugas  siswa biasanya  terdapat  kesalahan  

karena  dalam proses  penulisan  tersebut  tidak  berpedoman pada kaidah bahasa 

yang benar. Perbedaannya bentuk kesalahan penggunaan EYD seperti pemakaian 

huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan pada 

teks negosiasi. 

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian kesalahan 

penggunaan kosakata baku pada karangan siswa.Pada kenyataannya siswa selama 

di sekolah masih belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. Siswa merasa kesulitan menggunakan kosakata yang tepat pada waktu 

mengerjakan karangan.. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah 

sekarang diarahkan pada pembelajaran berbasis teks. Atas dasar itu, kemampuan 

siswa sangat berperan dalam keberhasilan tujuan pembelajaran tersebut. Dalam 
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proses pembelajaran bahasa siswa sering membuat kesalahan yang seharusnya 

dikurangi dengan cara meneliti secara mendalam aspek kesalahannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul ”Analisis Kesalahan Penggunaan Kosakata Bahasa Baku dalam 

Karangan Deskripsi Siswa Kelas VII di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali”. Rumusan 

masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Bagaimana wujud 

kesalahan penggunaan kosakata bahasa baku dalam karangan deskripsi siswa 

kelas VII di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan wujud kesalahan penggunaan kosakata bahasa baku dalam 

karangan deskripsi siswa di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali, yang di SMP N 3 Sawit 

Boyolali yang terletak di Raya Yogya-Solo, Km. 15, Rejosari, Bendosari, Sawit, 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Data dalam penelitian ini analisis kesalahan penggunaan kosakata baku dalam 

menulis karangan deskripsi. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. 

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan 

data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 3 Sawit 

Boyolali kelas VII A pada tanggal 18 April 2019. Adapun data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai kesalahan penggunaan 

kosakata baku pada karangan deskripsi siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Sawit 

Boyolali. Dalam penelitian ini peneliti berupaya menganalisis isi dari karangan 

deskripsi yang telah dibuat siswa, dengan melakukan analisis terhadap kesalahan 

penggunaan kosakata.  

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. Subjek dalam 

penelitian ini adalah karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sawit 

Boyolali. Objek dalam penelitian ini adalahan kesalahan penggunaan kosakata 

bahasa baku dalam menulis karangan deskripsi. Data penelitian ini adalah 

karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. Sumber data 
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pada penelitian ini adalah teks karangan deskripsi dengan cara pemberian tugas 

pada siswa.  

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah metode simak, 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, teknik tes, wawancara, 

dokumentasi, dan analisis dokumen. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode agih. Metode agih merupakan metode analisis yang alat 

penentunya berada pada bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Metode 

ini digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kesalahan 

penggunaan bahasa baku dalam menulis karangan deskripsi siswa VII SMP 

Negeri 3 Sawit Boyolali. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak siswa yang belum mengerti dan 

memahami tentang karangan deskripsi. Banyak dari siswa yang membuat 

karangan deskrispi seperti halnya menulis buku harian. Penulis juga menemukan 

kesalahan kosakata dalam karangan deskripsi siswa. Setelah melakukan observasi 

dan wawancara dengan guru dan siswa, bahwa tidak ada pengaruh bahasa ibu 

pada karangan deskripsi siswa dilatih oleh guru menggunakan bahasa Indonesia 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia.Siswa diminta untuk membuat karangan 

deskripsi sebanyak satu lembar halaman. Ada siswa yang membuat karangan 

sebanyak satu lembar lebih, ada juga yang membuat setengah lembar halaman, 

bahkan ada juga sisswa yang membuat hanya sati paragraph dalam satu halaman. 

Hasil karangan siswa dianalisis uuntuk mengetahui ada atau tidaknya kesalhan 

penggunaan kosakta yang dibuat oleh siswa. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kesalahan penggunaan kosakata siswa 

kelas VII A SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. Adapun kesalahan penggunaan 

kosakata  yang ditemukan meliputi kesalahan penggunaan kata depan, kesalahan 

kata tidak hemat, kesalahan penggunaan awalan, kesalahan penggunan 

akhiran,kesalahan penggunan kata ulang,  kesalahan penggunan konjungsi, dan 

kesalahan penggunan kata dasar. Uraiannya dapat dilihat sebagai berikut. 
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3.1 Kesalahan Pemilihan Kata Depan 

Kesalahan penulisan kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai 

satu kata seperti kepada dan daripada. Kata depan di akan memiliki arti berbeda 

jika ditulis terpisah.Dalam penelitian ini kesalahan pemilihan kata depan di 

seharusnya ditulis terpisah. Karena makna kata di termasuk kata depan yang harus 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 

Data 1 

Disana saya melihat rawa yang indah. 

Data (1) terdapat kesalahan pemilihan kata depan yaitu disana. Kata depan di 

seharusnya ditulis terpisah. Penulisan kata depan di sebagai pembentuk kata kerja 

pasif digandengkan atau serangkai dengan kata kerjanya, sedangkan di sebagai 

kata depan penulisannya dipisahkan. Kesalahan pemilihan kata pada data (1) 

mempengaruhi kejelasan makna apakah di sana ada rawa yang indah, sehingga 

perlu diperbaiki penggunaan katanya. Bentuk kalimat yang benar adalah berikut. 

(1a) Di sana saya melihat rawa yang indah. 

 

3.2 Kesalahan Penggunaan Kata Tidak Hemat 

Terdapat beberapa kalimat yang dibuat siswa tidak efektif karena tidak adanya 

kesatuan informasi/arti dan bentuk. Kalimat yang dibuat mengandung lebih dari 

satu kesatuan informasi sehingga sering menimbulkan kerancuan dan 

ketidaktepatan arti. 

Data 3 

Kucing itu sangat lucu mempunyai bulu berwarnaputih dan bercak coklat. 

Data (3) merupakan bentuk kalimat yang tidak hemat (tidak efisien). Kata 

seperti berwarna putih dapat dihilangkan untuk menjadikannya sebagai kalimat 

yang efektif. Kesalahan pada data (3) tidak perlu lagi memakai kata berwarna 

setelah memakai kata putih. Namum perlu diperbaiki penggunaan katanya. Bentuk 

kalimat yang benar adalah berikut. 

(3a) Kucing itu lucu sangat mempunyai bulu putih dan bercak coklat. 
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Data 5 

Disana tempatnya sangat bersih sekali dan airnya jernih. 

Data (5) merupakan bentuk kalimat yang tidak hemat (tidak efisien). Kata  

sangatdan sekaliadalah suatu bentuk yang mengandung arti terlebih-lebih atau 

paling. Jika ada dua adverbia pada sebuah kalimat, terjadilah bentuk superlatif 

yang berlebihan.Kesalahan pada data (5) tidak perlu lagi menggunakan kata 

sangat tanpa sekali, atau sekali tanpa sangat. Oleh karena itu, yang digunakan 

salah satu sajauntuk menjadikannya sebagai kalimat yang efektif. Namum perlu 

diperbaiki penggunaan katanya. Bentuk kalimat yang benar adalah berikut. 

(5a) Disana tempatnya sangat bersih dan airnya jernih 

 

3.3 Kesalahan Penggunaan Awalan 

Kesalahan penggunaan afiks yang ditemukan cukup beragam. Prefiks atau 

awalan merupakan afiks atau imbuhan yang terletak di awal kata dasar, misalnya 

meng, ter, ber, ke, per, peng, se me, meng, memper- dan lainnya. 

Data 7 

Belalai gajah untuk mengambil makanan dan untuk minum lalu masukan ke mulut 

gajah. 

Data (7) terdapat satu kata kesalahan penggunaan awalan, yaitu penanggalan 

awalan me- pada kata masukan. Awalan me- pembentuk kata kerja aktif, baik kata 

kerja transitif maupun kata kerja aktif intransitif. Kesalahan penggunaan kata pada 

data (7) tidak mempengaruhi kejelasan makna, namun perlu diperbaiki 

penggunaan katanya. Berikut bentuk kalimat yang benar adalah 

(7a) Belalai gajah untuk mengambil makanan dan untk minum lalu memasukkan 

ke mulut gajah. 

Data 8 

Ayamku bernama bagas karena aku harap ayam ke sayangan ku selalu sehat dan 

bugar. 

Data (8) terdapat satu kata yang mengalami kesalahan penggunaan kata, yaitu 

kata ke sayangan. Kata ke sayangan seharusnya ditulis tersambung bukan 

terpisah. Kesalahan penggunaan kata pada data (8) tidak mempengaruhi kejelasan 
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makna, namun perlu diperbaiki penggunaan katanya. Berikut bentuk kalimat yang 

benar adalah 

(8a) Ayamku bernama bagas karena aku berharap ayam kesayangan ku selalu 

sehat dan bugar 

 

3.4 Kesalahan Penggunaan Akhiran 

Sufiks atau akhiran merupakan afiks atau imbuhan yang terletak di akhir kata 

dasar, misalnya -an, -kan, -nya, -i. Sufiks (akhiran) -nya tidak boleh diletakkan 

secara sembarangan pada sebuah nama atau kata ganti, sebab sufiks -nya itu 

sendiri sudah merupakan kata ganti orang atau kata kepemilikan. Sufiks -nya ini 

tentu saja memiliki kedudukan yang sangat fungsional dalam suatu kalimat. 

Bahkan penggunaan sufiks -nya sesungguhnya tak bisa dihindari dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Data 10 

Disana tempatnya sangat luas dan banyak pohon-pohon yang rindang. 

Data (10) terdapat satu kata yang mengalami kesalahan penggunaan kata, 

yaitu kata tempatnya. Kata tempatnya mengalami kesalahan sebab terdapat 

kesalahan dalam menggunakan imbuhan. Seharusnya pada kalimat di atas tidak 

menggunakan imbuhan -nya. Kata tempatnya menjadi kata tidak baku setelah 

ditambah imbuhan -nya. Dalam pemakaian akhiran –nya dibubuhkan pada kata 

sifat memiliki makna sifat/keadaan yang dimiliki. Penggunaan imbuhan –nya 

sering mengalami kesalahan dalam penggunaan baik secara pengucapan maupun 

secara penulisan. Kesalahan penggunaan kata pada data (10) tidak mempengaruhi 

kejelasan makna, namun perlu diperbaiki penggunaan katanya. Berikut bentuk 

kalimat yang benar adalah 

(10a) Disana tempat sangat luas dan banyak pohon-pohon yang rindang. 

 

3.5 Kesalahan Kata Ulang 

Kata ulang adalah sebuah bentuk sebagaimana hasil dari mengulang sebuah kata 

dasar atau sebuah bentuk dasar. Kata  ulang ditulis secara lengkap dengan 



9 

memberi garis penghubung, tetapi masih bayak siswa yang belum bisa 

menuliskan kata ulang dengan benar. 

Data 13 

Dari kejauhan hamparan permadani biru berpadu dengan hiasan buih2 bersih 

putih. 

Data (13) terdapat kata yang terjadi kesalahan penggunaan kata, yaitu 

penggunaan kata ulang buih. Seharusnya kata ulang dihubungkan dengan 

menggunakan tanda penghubung. Kesalahan penggunaan kata ulang pada data 

(13) berupa kata ulang bentuk dasar secara menyeluruh namun perlu diperbaiki 

penggunaan katanya. Berikut kalimat yang benar adalah. 

(13a) Dari kejauhan hamparan permadani biru berpadu dengan hiasan buih-buih 

bersih putih. 

 

3.6 Kesalahan Konjungsi 

Konjungsi berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam kalimat. Selain 

itu, konjungsi juga berfungsi sebagai penghubung antarkalimat dalam suatu 

paragraf. Kesalahan penggunaan konjungsi ini akan berakibat tidak jelasnya 

makna kalimat karena hubungan antarfrasa dan antarklausa tidak jelas. 

Data 17 

Kelinciku kunamakan badrun supaya baik dan sehat. 

Data (17) terdapat kata yang terjadi kesalahan penggunaan kata, yaitu padanan 

yang tidak serasi pada kata supaya. Kata penghubung supaya dan agar ini sama-

sama menyatakan tujuan. Sebaiknya dalam kalimat di atas menggunakan kata agar 

lebih tepat.. Kesalahan penggunaan kata pada data tersebut tidak mempengaruhi 

kejelasan makna, namun perlu diperbaiki penggunaan katanya. Bentuk kalimat 

yang benar adalah 

(17a) Kelinciku kunamakan badrun agar baik dan sehat. 
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3.7 Kesalahan Kata Dasar 

Kata merupakan satuan unit terkecil dalam struktur bahasa yang memiliki makna. 

Kata berdasarkan bentuknya terdiri atas morfem yang berjumlah satu buah atau 

lebih. 

Data 19 

Malioboro berada didaerah Yogyakarta. 

Data (19) terdapat kesalahan penggunaan kata pada kalimat tersebut, yaitu 

penggunaan kata dasar didaerah. Kata didaerah kurang tepat, setiap kata depan 

seperti di- dan ke-, harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Kesalahan 

penggunaan kata dasar pada data (19) ditulis secara terpisah yang tidak 

mempengaruhi kejelasan makna, namun perlu diperbaiki penggunaan katanya. 

Berikut bentuk kalimat yang benar adalah 

(19a) Malioboro berada di daerah Yogyakarta. 

Data 20 

Gak sabar rasanya ingin lagi bisa berlibur dirumah nenek. 

Data (20) terdapat kesalahan penggunaan kata pada kalimat tersebut yaitu 

penggunaan kata dasar gak. Kata dasar tersebut tidak mengalami proses 

morfologis. Penggunaan kata gak merupakan kata tidak baku. Seharusnya kalimat 

di atas menggunakan kata tidak. Kesalahan penggunaan kata pada data (20) tidak 

mempengaruhi kejelasan makna, namun perlu diperbaiki penggunaan katanya. 

Berikut bentuk kalimat yang benar adalah 

(20a) Tidak sabar rasanya ingin lagi bias berlibur dirumah nenek. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesalahan penggunaan 

kosakata bahasa baku  menulis karangan deskripsi siswa kelas VII A SMP N 3 

Sawit Boyolali, diperoleh data kesalahan penggunaan kosakata yang tidak sesuai 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kesalahan Pemilihan Kata Depan,  

2)Kesalahan Penggunaan Kata Tidak Hemat, 3) Kesalahan Penggunaan Awalan, 

4) Kesalahan Penggunaan Akhiran, 5) Kesalahan Penggunaan Kata Ulang,  

6)Kesalahan Penggunaan Konjungsi, dan 7) Kesalahan Penggunaan Kata Dasar 
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