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Dalam pembelajaran menulis, siswa dituntut untuk dapat mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum). Menurut guru mata pelajaran bahasa Jawa kelas 

VII SMP Negeri 13 Magelang, dalam pembelajaran menulis karangan siswa 

belum mencapai KKM, yaitu 65. Salah satu penyebab siswa tidak dapat mencapai 

target KKM adalah karena siswa melakukan kesalahan dalam berbahasa. 

Kesalahan berbahasa ini terjadi karena penggunaan bahasa yang lebih dari satu 

yaitu bahasa ibu (B1) dan bahasa kedua setelah bahasa ibu (B2). B1 akan 

mempengaruhi B2 atau sebaliknya. Saling pengaruh ini dapat terjadi pada setiap 

unsur  bahasa, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis.  

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah variasi kesalahan 

berbahasa tataran morfologi pada karangan siswa kelas VII SMPN 13 Magelang. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi kesalahan berbahasa 

tataran morfologi pada karangan siswa kelas VII SMPN 13 Magelang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

teoretis dan pendekatan motodogis. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah 

pendekatan analisis kesalahan berbahasa, sedangkan pendekatan metodologis 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah kesalahan berbahasa pada tataran morfologi dalam karangan 

siswa. Sumber data penelitian ini berupa karangan siswa kelas VII SMP Negeri 13 

Magelang tahun ajaran 2009/2010. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah teknik dokumenter. Analisis data penelitian ini menggunakan metode 

padan. Jenis metode padan yang digunakan adalah metode padan ortografis. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesalahan berbahasa 

pada tataran morfologi yang dilakukan siswa kelas VII SMP Negeri 13 Magelang 

dalam menulis karangan terjadi pada tataran afiksasi, kata ulang, dan kata 

majemuk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disarankan kepada guru 

mata pelajaran bahasa Jawa agar metode analisis kesalahan berbahasa digunakan 

dalam pembelajaran, sehingga dapat diprediksi kesalahan berbahasa yang sering 

dilakukan oleh siswa. 

 

 


