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ABSTRAK 

Sari, Amalia Ayu. 2013. Kesalahan Berbahasa Tataran Frasa dalam Karangan 
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami, M.Pd, Pembimbing II: Ermi Dyah 
Kurnia, S.S, M.Hum. 

Kata Kunci: Kesalahan Berbahasa tataran frasa, karangan siswa 

 Para siswa di SMP Negeri 30 Semarang terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dalam percakapan sehari- hari. Hal tersebut mengakibatkan banyak 
terjadi kesalahan berbahasa yang dilakukan siswa ketika menulis karangan bahasa 
Jawa. Kesalahan berbahasa yang dilakukan salah satunya adalah pada tataran 
frasa.  

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa sajakah wujud 
kesalahan berbahasa dalam bidang frasa yang dilakukan siswa kelas VIII SMP 
Negeri 30 Semarang dalam menulis karangan? Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui wujud kesalahan berbahasa dalam bidang frasa pada 
karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan 
analisis kesalahan berbahasa dan pendekatan metodologis yang digunakan adalah 
pendekatan deskriptif kualitatif.  Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
kalimat dalam karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang yang diduga 
mengandung kesalahan berbahasa pada tataran frasa, sedangkan sumber datanya 
berasal dari karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. Metode dan 
teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan teknik catat. 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik pilah dan penggolongan. 
Hasil analisisnya dipaparkan menggunakan teknik informal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada menulis karangan berbahasa 
Jawa siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang ditemukan kesalahan berbahasa 
Jawa tataran frasa. Kesalahan berbahasa yang ditemukan yaitu kesalahan 
berbahasa yang disebabkan oleh kesalahan struktur frasa, salah karena berlebihan, 
penggunaan preposisi yang tidak tepat, salah pengulangan, penambahan kata 
tertentu pada frasa yang unsurnya tidak terpisahkan, dan penghilangan kata 
tertentu yang menghubungkan bagian-bagian frasa.  Penambahan kata tertentu 
pada frasa yang unsurnya tidak terpisahkan  meliputi (1) penambahan kata saka 
‘dari’ atau ngenani ‘tentang’ dalam frasa nomina (N+N), (2) penambahan kata 
kanggo ‘untuk’ atau sing ‘yang’ dalam frasa nomina (N+V). Penghilangan kata 
tertentu yang menghubungkan bagian-bagian frasa meliputi (1) penghilangan kata 
sing ‘yang’ dalam frasa nomina (N+sing+Vpasif), (2) penghilangan kata sing 
‘yang’ dalam frasa adjektiva (sing+paling+Adj), (3) penggantian kata tinimbang 
‘daripada’ dengan kata saka ‘dari’ dalam frasa adjektiva 
(lebih+Adj+tinimbang+N). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan para siswa 
mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. 
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Hal tersebut dimaksudkan agar siswa mampu menggunakan bahasa Jawa yang 
baik dan benar. Selain itu, guru bahasa Jawa hendaknya memperhatikan kesalahan 
berbahasa Jawa yang dilakukan siswa kemudian dianalisis dan diklasifikasikan 
jenis-jenis kesalahannya, dicarikan penyebab kesalahannya dan ditetapkan cara 
memperbaikinya. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa mengetahui kesalahan 
yang dilakukan dan mengetahui cara pembetulannya. Dengan demikian  siswa 
tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Untuk peneliti bidang bahasa 
diharapkan dapat menganalisis kesalahan berbahasa pada tataran lainnya. 
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Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami, M.Pd, Pembimbing II: Ermi Dyah 
Kurnia, S.S, M.Hum. 

Tembung pangrunut : kaluputan basa ing tataran frasa, karangan siswa 

 Para siswa SMP Negeri 30 Semarang kulina migunakake basa Indonesia 
ing pacelathon saben dinane. Nalika dheweke diwenehi tugas gawe karangan basa 
Jawa akeh ditemokake kaluputan basa utamane ing tataran frasa.  
 Prakara sing diandharake ing panaliten iki yaiku apa wae wujud kaluputan 
basa Jawa tataran frasa ing karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang? 
Dene ancase panaliten iki yaiku mbabarake wujud kaluputan basa tataran frasa 
ing karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. 
 Pendekatan sing digunakake ing panaliten iki yaiku pendekatan teoretis lan 
metodologis. Pendekatan teoretis kang digunakake yaiku pendekatan analisis 
kesalahan berbahasa lan pendekatan metodologis kang digunakake yaiku 
pendekatan deskriptif kualitatif. Data kang diteliti ing panaliten iki arupa ukara-
ukara basa Jawa kang kaduga ngemu kaluputan basa tataran frasa ana ing 
karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. Dene sumber data panaliten 
iki awujud karangan basa Jawa siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. 
Metode lan teknik kang digunakake kanggo ngumpulke data yaiku metode 
dokumentasi lan teknik catat. Data banjur dianalisis nggunakake teknik pilah lan 
penggolongan. Asile analisis banjur dijlentrehake nganggo metode informal.
 Asil panaliten iki nuduhake yen ing tulisan karangan basa Jawa siswa kelas 
VIII SMP Negeri 30 Semarang ditemokake wujud kaluputan basa tataran frasa. 
Kaluputan basa sing ditemokake yaiku, luput amarga kaluputan struktur frasa, 
luput amerga berlewah, luput nggunakake preposisi kang ora trep, luput 
pangulangane, panambahan tembung ing frasa kang unsure ora bisa dipisah, lan 
diilangkene ukara ing frasa kang dadi bagiyan-bagiyane frasa. Panambahan 
tembung ing frasa kang unsure ora bisa dipisah ing antarane yaiku (1) 
panambahan tembung saka ‘dari’ utawa ngenani ‘tentang’ ing  frasa nomina 
(N+N), (2) panambahan tembung kanggo ‘untuk’ utawa sing ‘yang’ ing frasa 
nomina (N+V). Ilange ukara ing frasa kang dadi bagiyan-bagiyane frasa ing 
antarane yaiku (1) ilange ukara sing ‘yang’ ing frasa nomina (N+sing+Vpasif), 
(2) ilange ukara sing ‘yang’ ing frasa adjektiva (sing+paling+Adj), (3)  digantine 
ukara tinimbang ‘daripada’ nganggo ukara saka ‘dari’ ing frasa adjektiva 
(lebih+Adj+tinimbang+N). 

Adedhasar asil panaliten kasebut, kaajab para siswa wiwit migunakake 
basa Jawa ing basa padinan. Saliyane kuwi, guru basa Jawa kaajab bisa 
nggatekake kaluputan basa siswa banjur dianalisis lan diklasifikasikake miturut 
jenis-jenis kaluputane, digoleki sebabe lan cara mbenerake. Bab kuwi supaya 
siswa ngerti lupute lan ngerti cara mbenerake. Saran kanggo peneliti liyane 
supaya nindakake panaliten ing tataran liyane. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengajaran bahasa dapat bersifat informal dan bersifat formal.  Pengajaran 

bahasa yang  bersifat informal biasanya terjadi di lingkungan keluarga, dalam 

pergaulan dengan tetangga dekat, teman sepermainan, atau dalam pergaulan antar 

etnik.  Pengajaran bahasa yang bersifat formal terjadi di sekolah.  Pengajaran 

bahasa yang bersifat informal biasanya disebut dengan pengajaran bahasa secara 

alamiah sedang pengajaran bahasa secara formal disebut dengan istilah pengajaran 

bahasa secara ilmiah (Tarigan & Tarigan :1988).  

Pengajaran bahasa secara formal yang dilakukan di sekolah diarahkan 

untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam berkomunikasi, baik secara lisan 

maupun tertulis.  Dalam pembelajaran bahasa dan sastra, proses belajar dan 

pengukuran hasil pembelajaran dikelompokkan menjadi empat aspek 

keterampilan atau kompetensi berbahasa.  Keempat aspek tersebut sesuai 

tingkatannya yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  

Tingkatan keterampilan yang dimaksud adalah tingkat kesukaran bagi sebagian 

besar orang pada umumnya.  Dalam hal ini, menulis dianggap keterampilan yang 

paling sulit tingkatannya.  Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, baik dari 

diri seseorang itu sendiri ataupun faktor lingkungan.  Ada yang beranggapan, 

menulis merupakan bakat dan skill yang dimiliki seseorang sejak lahir.  Pendapat 
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itu barangkali ada benarnya, akan tetapi bakat saja tentu tidak cukup.  Menulis 

sesungguhnya dapat dipelajari dan diajarkan, butuh ketelitian, ketekunan, 

kesabaran, dan kemauan untuk dapat menjadi seorang penulis. 

Sudarman (2008:29) menyatakan bahwa seorang penulis perlu memiliki 

modal ketika menulis.  Modal yang perlu dimiliki adalah ilmu pengetahuan, 

kemauan untuk menulis, pengalaman, motivasi untuk menulis, kemampuan 

berbahasa tulis, kesehatan, keuletan dan kesabaran, keberanian dan waktu yang 

cukup.  Dengan modal yang cukup sebagai bekal untuk menulis, diharapkan siswa 

dapat menulis karangan berbahasa Jawa dengan baik dan benar.  Atminah (2010) 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dengan semua modal yang dimiliki dan 

upaya yang dilakukan, keterampilan menulis belum juga maksimal dikuasai siswa 

dalam konteks keterampilan berbahasa.  Hal tersebut terjadi karena menulis 

merupakan kegiatan yang paling kompleks, sulit dipelajarai siswa, dan paling sulit 

diajarkan guru, khususnya untuk tahap menulis dasar.  Selain itu Ratnasari (2007) 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa bahasa Jawa pada masa sekarang yang 

seharusnya menjadi bahasa pertama (B1) telah bergeser menjadi bahasa ke dua 

(B2).  Para siswa yang seharusnya bahasa pertama atau bahasa ibunya adalah 

bahasa Jawa sekarang berganti menjadi bahasa Indonesia.  Ketika mereka di 

rumah atau berbicara dengan teman-temannya tidak lagi menggunakan bahasa 

Jawa melainkan bahasa Indonesia, sehingga kosakata bahasa Jawa yang mereka 

kuasai sangat sedikit.  Hal tersebut berdampak pada terjadinya kesalahan 

berbahasa yang dilakukan siswa dalam menulis. 
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Kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar 

mengajar perlu dianalisis oleh guru.  Diklasifikasikan jenis kesalahan berbahasa 

itu berdasar tataran linguistik seperti tataran fonologi, morfologi, kelompok kata, 

frasa, klausa, kalimat, wacana, dan semantik.  Dicarikan penyebab kesalahannya 

dan ditetapkan cara memperbaikinya.  Hasil penganalisisan kesalahan berbahasa 

ini dapat digunakan sebagai umpan balik dalam penyempurnaan pengajaran 

bahasa (Tarigan dan Lilis, 1998:22).  Untuk itu diperlukan analisis hasil karangan 

siswa, agar mereka mengetahui kesalahan yang dilakukan dan tahu bagaimana  

cara memperbaikinya. 

Bentuk kesalahan berbahasa banyak ditemukan pada hasil tulisan siswa.  

Banyak siswa yang salah dalam memakai dan menerapkan bahasa Jawa.  Hal ini 

juga dapat dilihat dari kemampuan berbahasa siswa di SMP Negeri 30 Semarang.   

Kebanyakan para siswa di SMP tersebut menggunakan bahasa Indonesia dalam 

percakapan sehari- hari, hal tersebut dilatarbelakangi oleh lingkungan sosial 

tempat tinggal mereka. Sebagian besar siswa di SMP Negeri 30 Semarang tinggal 

di perumahan, selain itu sebagian dari mereka merupakan siswa pindahan dari luar 

Jawa dan sebagian berasal dari etnis Cina. Kondisi demikian mengakibatkan 

ketika mereka diberi tugas untuk menulis karangan berbahasa Jawa banyak sekali 

kesalahan berbahasa yang dilakukan siswa.  Bentuk kesalahan berbahasa ini dapat 

dilihat dari tulisan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. 

(1) Ing  preinan aku mlaku- mlaku menyang lawang sewu. 
‘Diliburan aku jalan- jalan ke lawang sewu. 

(Data 1) 

(2) Bali sekolah aku diutus ibu  ing warung tuku gula. 
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‘Pulang sekolah aku disuruh ibu di warung beli gula. 
(data 2) 

Dalam kalimat (1) dan (2) mengalami kesalahan berbahasa, karena 

pemakaian frasa berkata depan ing preinan dan ing warung yang tidak tepat.  

Kalimat tersebut jika disusun menjadi kalimat yang benar masing- masing 

menjadi berikut ini. 

(1a)  Nalika preinan aku mlaku- mlaku menyang lawang sewu. 
‘Ketika liburan aku jalan- jalan ke lawang sewu. 

(2a)  Bali sekolah aku diutus ibu menyang warung tuku gula. 
‘Pulang sekolah aku disuruh ibu ke warung membeli gula. 

Kesalahan yang tampak pada dua contoh kalimat di atas merupakan 

kesalahan dalam bidang frasa.  Ramlan (2005:139) mengatakan bahwa frasa 

adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak 

melampaui batas fungsi unsur klausa.  Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa 

sering dijumpai dalam bahasa lisan dan bahasa tertulis.  Artinya, kesalahan 

berbahasa dalam bidang frasa ini sering dijumpai dalam kegiatan berbicara atau 

dalam kegiatan menulis seperti dalam menulis karangan yang dilakukan siswa.  

Kesalahan dalam bidang frasa dapat disebabkan oleh berbagai hal.  Ada kesalahan 

berbahasa dalam bidang frasa yang disebabkan oleh pengaruh bahasa Indonesia, 

salah susunan, berlebihan atau mubadzir, penggunaan kata depan yang tidak tepat, 

salah pengulangan, penambahan kata tertentu pada frasa yang susunannya tak 

terpisahkan, dan penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-bagian 

frasa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berkaitan dengan analisis 

kesalahan berbahasa, khususnya kesalahan berbahasa tataran frasa. Hal tersebut 
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dikarenakan kesalahan berbahasa tataran frasa sering dilakukan dalam bahasa 

lisan maupun tertulis, akan tetapi dianggap benar karena sudah menjadi kebiasaan. 

Penelitian ini dilakukan agar para siswa utamanya di kelas VIII SMP Negeri 30 

Semarang mengetahui kesalahan berbahasa tataran frasa, mengetahui cara 

pembenarannya, sehingga mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. 

Hal tersebut dikarenakan para siswa di kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang 

melakukan banyak kesalahan berbahasa ketika diberi tugas menulis karangan. 

Salah satu kesalahan berbahasa yang dilakukan adalah kesalahan berbahasa pada 

tataran frasa.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan- permasalahan yang 

berkaitan dengan kesalahan berbahasa tataran frasa dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: (1) kurangnya pengetahuan siswa tentang tata cara menulis yang baik dan 

benar, (2) kurangnya kosakata bahasa Jawa yang dimiliki siswa, dan (3) 

ketidaktahuan siswa akan kesalahan berbahasa yang dilakukannya. 

Dari ketiga faktor yang ditemukan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

utama penyebab kesalahan berbahasa tataran frasa dalam karangan siswa adalah 

kurangnya pengetahuan siswa tentang tata cara menulis yang baik dan benar dan 

ketidaktahuan siswa terhadap kesalahan berbahasa yang dilakukanya.   

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang diteliti dibatasi 

pada kesalahan berbahasa tataran frasa karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 

Semarang. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa sajakah wujud 

kesalahan berbahasa dalam tataran frasa yang dilakukan siswa kelas VIII SMP 

Negeri 30 Semarang dalam menulis karangan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis wujud kesalahan berbahasa dalam tataran frasa pada karangan siswa 

kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoretis maupun secara praktis.  Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan terhadap analisis kesalahan berbahasa terutama dalam 

aspek kesalahan  berbahasa tataran frasa dalam karangan siswa.  

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

guru mata pelajaran bahasa Jawa di SMP Negeri 30 Semarang untuk mengetahui 

kesalahan berbahasa yang paling banyak dilakukan oleh siswa. Pemanfaatan 

tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan analisis kesalahan berbahasa 

dalam materi pembelajaran menulis.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Suatu penelitian tidak terlepas dari penelitian lain sebelumnya untuk 

mengetahui relevansi penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan 

dilakukan.  Untuk itu, dalam penelitian ini diadakan pengkajian pustaka untuk 

mengetahui keterkaitan, persamaan, dan perbedaan antara penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya.  Penelitian mengenai analisis kesalahan 

berbahasa sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti.  Penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan Dewi (2010), 

Rahmawati (2010), dan Pertiwi (2011). 

Dewi (2010) meneliti Kesalahan Berbahasa Jawa pada Menulis Dialog 

Siswa Kelas XII Bahasa di SMA 2 Rembang.  Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pada menulis “dialog” berbahasa Jawa siswa kelas XII SMA 2 Rembang 

terdapat bentuk kesalahan berbahasa Jawa yang terdiri atas kesalahan diksi, ejaan, 

dan struktur.  Kesalahan diksi terjadi karena kesalahan penggunaan kosakata asing 

(bahasa Indonesia), kesalahan penerapan unggah-ungguh, dan kesalahan 

penerapan kata.  Kesalahan ejaan terjadi karena kesalahan penulisan kata dasar, 

kata turunan, dan kata ulang.  Kesalahan penggunaan tanda baca terjadi karena 

kesalahan penerapan tanda titik, tanda koma, tanda petik rangkap, tanda petik 

tunggal, tanda seru, dan tanda elipsis, serta penulisan huruf kapital.  Kesalahan 
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yang terakhir adalah kesalahan struktur bahasa Jawa yang meliputi struktur kata, 

frasa, dan kalimat. 

Penelitian yang dilakukan Dewi mempunyai kelebihan yaitu meneliti 

kesalahan berbahasa Jawa yang meliputi berbagai aspek kesalahan berbahasa 

sehingga hasilnya lebih bervariasi.  Akan tetapi data yang dianalisis hanya 

berjumlah 17 tulisan dialog siswa, sehingga kalimat yang dijadikan contoh 

kesalahan  sering sama. Penelitian Dewi mempunyai persamaan dengan penelitian 

ini, yaitu meneliti tentang kesalahan berbahasa Jawa. Perbedaannya terletak pada 

tataran kesalahan, tempat, dan sumber data.  Penelitian Dewi menganalisis 

kesalahan berbahasa Jawa siswa, yaitu kesalahan diksi, ejaan, dan struktur. 

Penelitian ini meneliti kesalahan berbahasa Jawa siswa pada tataran frasa. Sumber 

data penelitian yang dilakukan Dewi, yaitu menggunakan tulisan dialog siswa 

kelas XII SMA 2 Rembang. Penelitian ini menggunakan karangan siswa kelas 

VIII SMP Negeri 30 Semarang. 

Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan Rahmawati (2010) yang 

berjudul  Kesalahan Berbahasa Jawa pada Papan Nama Pertokoan di Kabupaten 

Pemalang.  Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 3 jenis  kesalahan berbahasa 

Jawa  yang terdiri atas (1) kesalahan diksi, (2) kesalahan ejaan yang meliputi 

kesalahan penulisan huruf vokal, kesalahan penulisan huruf konsonan, kesalahan 

penulisan huruf kapital, dan kesalahan gabungan  frasa, dan (3) kesalahan struktur 

frasa. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tersebut dapat bermanfaat 

bagi masyarakat agar tidak melakukan kesalahan dalam menuliskan nama 

pertokoan mereka.  Diharapkan dengan adannya penelitian tersebut, masyarakat 

dapat menuliskan nama yang benar pada toko mereka, sehingga tidak terjadi 

kekeliruan dan salah tafsir mengenai arti dari nama pertokoan tersebut. Akan 

tetapi dalam penelitian ini hanya menganalisis kesalahan berbahasa Jawa pada 

papan nama pertokoan di kabupaten Pemalang saja, sehingga data-data kesalahan 

yang dituliskan hanya sedikit dan kurang bervariasi. Penelitian Rahmawati 

mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yaitu meneliti tentang kesalahan 

berbahasa Jawa. 

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 

dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada tataran 

kesalahan dan sumber data.  Rahmawati meneliti wujud kesalahan berbahasa pada 

papan nama pertokoan yang meliputi kesalahan diksi, ejaan, dan struktur. 

Penelitian ini meneliti kesalahan berbahasa Jawa tataran frasa dalam karangan 

siswa.  Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati salah satunya adalah kesalahan 

pada struktur frasa, sedangkan dalam penelitian ini akan mengupas lebih dalam 

mengenai kesalahan berbahasa pada tataran frasa. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Pertiwi (2011) 

yang berjudul Kesalahan Berbahasa Tataran Diksi dalam Naskah Program TV 

Pawartos Jateng.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan 

diksi pada naskah program TV Pawartos Jateng. Kesalahan tersebut meliputi 

kesalahan penggunaan kosakata bahasa Indonesia dan kesalahan kosakata ngoko 
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dalam kalimat ragam krama.  Kedua kesalahan tersebut dibedakan ke dalam dua 

wujud, yaitu kata dasar dan kata turunan.  Salah satu penyebab terjadinya 

kesalahan berbahasa dalam penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dengan 

penelitian ini adalah penggunaan kosakata bahasa Indonesia dalam kalimat. 

Penelitian yang dilakukan Pertiwi sangat bermanfaat bagi para pewarta 

berita agar tidak melakukan kesalahan dalam membawakan berita. Hal tersebut 

dikarenakan Pertiwi menganalisis wujud kesalahan berbahasa dalam naskah 

program TV.  Akan tetapi data-data kesalahan yang dituliskan dalam penelitian 

tersebut hanya sedikit dan kurang bervariasi. 

  Perbedaan penelitian yang dilakukan Pertiwi dengan penelitian ini adalah 

pada objek dan tataran kesalahan. Dalam penelitiannya, Pertiwi meneliti 

kesalahan berbahasa tataran diksi pada naskah program TV Pawartos Jateng, 

sedangkan dalam penelitian ini meneliti kesalahan berbahasa tataran frasa pada 

karangan siswa SMP Negeri 30 Semarang.. 

Dari keterangan di atas diketahui bahwa metode analisis kesalahan 

berbahasa telah banyak dilakukan dalam penelitan-penelitian sebelumnya. 

Perbedaan dari masing- masing penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

terletak pada objek penelitian dan tataran kesalahan berbahasa. Persamaan dari 

masing-masing penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan analisis 

kesalahan berbahasa sebagai metode dalam penelitiannya. 

Dari uraian di atas dapat diketahui terdapat perbedaan objek dan tataran 

kesalahan berbahasa yang akan diteliti.  Penelitian ini dimaksudkan untuk 



 
 

 

11

menganalisis dan medeskripsikan wujud kesalahan berbahasa dalam karangan 

siswa pada tataran frasa.  Hal tersebut dikarenakan banyaknya kesalahan tataran 

frasa yang dilakukan siswa ketika menulis karangan, akan tetapi mereka tidak 

menyadari kesalahan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi 

penelitian-penelitian tentang kesalahan berbahasa sebelumnya. Diharapkan 

dengan adanya penelitian ini, para siswa mengetahui kesalahan yang dilakukan, 

sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. 

2.2 Landasan Teoretis 

 Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengertian 

menulis, kesalahan berbahasa, dan kesalahan berbahasa tataran frasa. 

2.2.1 Pengertian Menulis 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa.  Dalam pembagian 

keterampilan berbahasa, menulis selalu diletakkan paling akhir setelah 

keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca.  Meskipun selalu ditulis paling 

akhir, bukan berarti menulis merupakan kemampuan yang tidak penting.  Dalam 

menulis semua unsur keterampilan berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh 

agar mendapat hasil yang benar-benar baik. Tarigan (2008:3-4), menyatakan 

bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain.  Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif.  Dalam 

kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan struktur bahasa dan 
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kosa kata.  Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, tetapi 

haruslah melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. 

Pendapat Tarigan di atas dikuatkan oleh pendapat Trim dalam Kusmayadi 

(2011:3) yang menyatakan bahwa kemampuan menulis bukan lahir karena bakat, 

tetapi karena diciptakan.  Artinya, tidak ada seorangpun yang dilahirkan sebagai 

penulis.  Akan tetapi, seorang tercipta sebagai penulis karena ia diberi stimulus 

untuk belajar, berlatih, dan berkembang.  Pendapat lain juga diungkapkan oleh 

Morsey dalam Tarigan (2000:4) yang mendefinisikan menulis merupakan 

kegiatan yang produktif dan ekspresif.  Menulis adalah kegiatan menyusun pikiran 

dan mengutarakannya dengan jelas melalui bahasa tulis.  Kejelasan ini bergantung 

pada pikiran, organisasi, penggunaan kata, dan struktur kalimat. 

Berdasarkan pendapat dan definisi menulis dari para ahli, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan sebagai alat komunikasi secara tidak langsung melalui tulisan 

dengan maksud menyampaikan pesan kepada orang lain.  Keterampilan menulis 

didapat melalui kegiatan praktik dan latihan secara terus menerus. Pada prinsipnya 

fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. 

2.2.2 Kesalahan Berbahasa 

 Kesalahan berbahasa berkaitan dengan pengajaran bahasa, baik pengajaran 

bahasa pertama maupun pengajaran bahasa kedua.  Sudah dapat dipastikan di 

mana pengajaran bahasa berlangsung di situ terjadi kesalahan berbahasa.  Dari 

sudut pandang guru, kesalahan berbahasa dianggap sebagai penghalang mencapai 

keberhasilan pengajaran. Semakin tinggi frekuensi kesalahan berbahasa yang 
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dilakukan, maka pengajaran bahasa dianggap gagal. Dari sudut pandang siswa 

kesalahan berbahasa dianggap sebagai proses dalam pengajaran bahasa. Anggapan 

ini dikemukakan oleh kaum pengikut pendekatan komunikatif.  Oleh sebab itu 

pembelajaran bahasa harus lebih disempurnakan agar siswa terhindar dari 

kesalahan berbahasa tersebut (Tarigan dan Lilis, 1998:42). 

 Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam setiap tataran linguistik.  Ada 

kesalahan berbahasa tataran fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik.  

Kesalahan berbahasa tersebut disebabkan oleh beberapa hal.  Kesalahan berbahasa 

dapat disebabkan oleh pengaruh bahasa pertama dan bahasa kedua yang sama-

sama sedang dipelajari siswa.  Kesalahan berbahasa dapat disebabkan perbedaan 

struktur antara bahasa pertama dan bahasa kedua yang sedang dipelajar siswa.  

Kesalahan berbahasa juga dapat disebabkan adanya transfer negatif atau 

interferensi.  Interferensi di sini dapat diartikan sebagai penggunaan sistem bahasa 

kedua dalam menggunakan bahasa pertama, sedangkan sistem tersebut tidak sama 

dalam kedua bahasa tersebut. 

 Kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar 

mengajar perlu dianalisis oleh guru.  Diklasifikasikan jenis kesalahan itu 

berdasarkan tataran linguistik seperti tataran fonologi, morfologi, kelompok kata, 

frasa, klausa, kalimat, wacana, dan semantik.  Analisis kesalahan berbahasa 

adalah suatu prosedur kerja.  Sebagai suatu prosedur kerja analisis kesalahan 

berbahasa mempunyai langkah-langkah kerja tertentu.  Berkaitan dengan langkah- 

langkah kerja analisis kesalahan berbahasa tersebut terdapat dua pendapat dari 

ahli bahasa yakni Ellis dan Sridhar dalam Tarigan (1998:26). 
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 Ellis dalam Tarigan (1998:27) mengetengahkan lima langkah analisis 

kesalahan berbahasa  sebagai berikut: (1) mengumpulkan sampel kesalahan, (2) 

mengidentifikasi kesalahan, (3) menjelaskan kesalahan, (4) mengklasifikasikan 

kesalahan, dan (5) mengevaluasi kesalahan. Sridhar dalam Tarigan (1998:27) 

mengajukan enam langkah analisis kesalahan berbahasa sebagai berikut: (1) 

mengumpulkan data, (2) mengidentifikasi kesalahan, (3) mengklasifikasi 

kesalahan, (4) menjelaskan frekuensi kesalahan, (5) mengidentifikasi daerah 

kesukaran atau kesalahan, dan (6) mengkoreksi kesalahan. Dari dua pendapat 

tersebut jelas terlihat adanya persamaan.  Bedanya hanya terletak pada langkah 

mengidentifikasi daerah kesukaran atau kesalahan.  Akhir-akhir ini terdapat dua 

langkah lagi yang dipergunakan untuk melengkapi langkah-langkah analisis 

kesalahan berbahasa yang sudah ada.  Kedua langkah tersebut adalah sebagai 

berikut. (1) menganalisis sumber kesalahan, dan (2) menentukan derajat gangguan 

yang disebabkan kesalahan tersebut.  Hasil penganalisisan kesalahan berbahasa 

tersebut dapat digunakan sebagai umpan balik dalam penyempurnaan pengajaran 

bahasa. 

2.2.3 Kesalahan Berbahasa Tataran Frasa 

 Kridalaksana (1987:163) mengemukakan bahwa frasa merupakan satuan 

gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, atau disebut 

juga gabungan kata yang mengisi satuan fungsi di dalam kalimat.  Menurut 

Ramlan (2005:139) frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau 

lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur kalusa. Frasa  
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Tarigan dan Lilis (1997:197) menyatakan bahwa kesalahan berbahasa 

dalam tataran frasa sering dijumpai dalam bahasa lisan dan bahasa tulis. 

Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat disebabkan oleh berbagai hal.  Ada 

kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh pengaruh bahasa Indonesia, salah 

susunan, berlebihan atau mubadzir, penggunaan kata depan yang tidak tepat, dan 

salah pengulangan. Ada pula kesalahan berbahasa tataran frasa yang disebabkan 

oleh penambahan kata tertentu pada frasa yang unsurnya tak terpisahkan.  

Sebaliknya ada juga kesalahan dalam tataran frasa yang disebabkan oleh 

penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-bagian frasa. 

2.2.3.1 Kesalahan Struktur Frasa 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat juga disebabkan oleh kesalahan 

struktur frasa. Frasa yang seharusnya bersusunan AB dibalik menjadi BA 

sehingga menjadi frasa yang salah.   

 Berikut ini wujud kesalahan berbahasa tataran frasa yang disebabkan 

karena kesalahan struktur frasa. 

(1) Pak Wahyu yaiku guru basa Jawaku ing SMP Negeri 30 Semarang. 
‘Pak Wahyu adalah guru bahasa Jawaku  di SMP Negeri 30 Semarang.  

 (Data 4) 

Dalam kalimat (1) mengalami kesalahan berbahasa, karena  frasa 

susunannya terbalik.  Kalimat tersebut jika disusun menjadi kalimat yang benar 

menjadi berikut ini. 

(1a) Pak Wahyu yaiku guru basa Jawaku ing SMP Negeri 30 Semarang. 
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‘Pak Wahyu adalah guruku bahasa Jawa  di SMP Negeri 30 Semarang.  
  

2.2.3.2 Salah Karena Berlebihan  

Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat juga disebabkan oleh 

penggunaan kata yang berlebihan. Dipandang dari segi efisiensi bahasa maka 

kesalahan berbahasa seperti ini benar-benar tidak ekonomis dan mubadzir.  Hal ini 

terjadi karena pemakai bahasa menggunakan dua kata yang maknanya sama atau 

hampir bersamaan  dalam satu konstruksi frasa. 

Berikut adalah wujud kesalahan berbahasa tataran frasa yang disebabkan 

karena berlebihan atau mubazir. 

(3) Aku diutus pak guru maju mengarep maca geguritan. 
‘Aku diperintah pak guru maju ke depan membaca puisi. 

(Data 5) 

Dalam kalimat (2) mengalami kesalahan berbahasa karena penggunaan 

frasa maju mengarep yang berlebihan. Kalimat tersebut jika disusun menjadi 

kalimat yang benar menjadi berikut ini. 

(2a) Aku diutus pak guru maju maca geguritan. 
‘Aku diperintah pak guru maju membaca geguritan. 
 
 
 
 
 

2.2.3.3 Penggunaan Preposisi yang Tidak Tepat 
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Pemakaian kata depan tertentu dalam frasa berkata depan sering tidak 

tepat.  Akibatnya adalah frasa berkata depan tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi 

pada frasa kata depan keterangan waktu atau frasa preposisional.  

Berikut adalah wujud kesalahan berbahasa tataran frasa yang disebabkan 

oleh penggunaan frasa berkata depan tidak tepat. 

(4) Ing  preinan aku mlaku-mlaku menyang lawang sewu. 
‘Diliburan aku jalan-jalan ke lawang sewu. 

(Data 1) 

Dalam kalimat (3) mengalami kesalahan berbahasa, karena pemakaian 

frasa berkata depan ing preinan yang tidak tepat. Kalimat tersebut jika disusun 

menjadi kalimat yang benar menjadi berikut ini. 

(3a)  Nalika preinan aku mlaku-mlaku menyang lawang sewu. 
‘Ketika liburan aku jalan-jalan ke lawang sewu. 

2.2.3.4 Salah Pengulangan 

Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat pula disebabkan karena 

salah pengulangan. Hal ini terjadi karena pemakai bahasa salah dalam 

menentukan bagian frasa yang diulang.  

Berikut adalah wujud kesalahan dalam tataran frasa akibat salah 

pengulangan. 

(5)  Aku maca buku kandel-kandel ing perpustakaan. 
‘Aku membaca buku tebal-tebal di perpustakaan. 

(Data 6) 

Dalam kalimat (4) mengalami kesalahan karena pengulangan frasa buku 

kandel-kandel yang salah. Kalimat tersebut jika disusun menjadi kalimat yang 

benar adalah sebagai berikut. 
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(4a)   Aku maca buku-buku kandel ing perpustakaan. 
‘Aku membaca buku-buku tebal di perpustakaan. 

2.2.3.5 Penambahan Kata Tertentu pada Frasa yang Unsurnya tidak 

Terpisahkan 

Kesalahan berbahasa tataran frasa juga dapat disebabkan karena 

penambahan kata tertentu pada frasa yang unsurnya tak terpisahkan.  Penambahan 

kata tertentu pada frasa yang unsurnya tak terpisahkan dikelompokkan sebagai 

berikut. (1) Penambahan kata sing (yang) dalam frasa nomina (N+A).  (2) 

Penambahan kata saka (dari) dalam frasa nomina (N+N).  (3) Penambahan kata 

duwene (kepunyaan) dalam frasa nomina (N+Pr).  (4) Penambahan kata saka 

(dari) dalam frasa verbal (V+Pr).  (5) Penambahan kata kanggo (untuk) atau sing 

(yang) dalam frasa nomina (N+V). (6) Penambahan kata kanggo (untuk) dalam 

frasa verbal (V pasif+V lain). 

Berikut adalah salah satu wujud kesalahan berbahasa tataran frasa yang 

disebabkan penambahan kata tertentu pada frasa yang unsurnya tak terpisahkan. 

(6)  Mbak Amel seneng gawe teh sing manis.  
 ‘Mbak Amel suka membuat teh yang manis.  

(Data 7) 

Dalam kalimat (5) mengalami kesalahan karena penambahan kata yang 

dalam frasa nomina yang terdiri dari unsur nomina dan adjektiva.  Frasa nomina 

yang terdiri dari unsur nomina dan adjektiva bersifat tak terpisahkan.  Apabila 

kedua unsur tersebut disisipi kata yang maka frasa tersebut menjadi frasa yang 

salah.  Kalimat tersebut jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah sebagai 

berikut. 
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(5a)  Mbak Amel seneng gawe teh manis. 
 ‘Mbak Amel suka membuat teh manis. 

2.2.3.6 Penghilangan Kata Tertentu yang Menghubungkan Bagian-bagian 

Frasa 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa juga bisa disebabkan karena 

penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-bagian frasa.  

Penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-bagian frasa 

dikelompokkan menjadi berikut ini. (1)  Penghilangan kata sing (yang) dalam 

frasa nomina (N+sing+A).  (2) Penghilangan kata sing (yang) dalam frasa nomina 

(N+sing+Vpasif). (3) Penghilangan preposisi dalam frasa verbal 

(Vintransitif+preposisi+N). (4) Penghilangan kata sing (yang) dalam frasa 

adjektiva (sing+paling+A). 

 Berikut adalah salah satu wujud kesalahan berbahasa tataran frasa yang 

disebabkan karena penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-

bagian frasa. 

(7) Ibu lagi wae metu omah karo bapak. 
‘Ibu baru saja keluar rumah dengan bapak. 

(Data 8) 

 Dalam kalimat (6) mengalami kesalahan bahasa, karena penghilangan 

preposisi dalam frasa verbal. Unsur preposisi sangat melekat pada verba 

intransitif, sehingga kata kerja intransitif unsur pertama tersebut dinamakan kata 

kerja berpreposisi. Hal tersebut berarti bahwa unsur preposisi dalam frasa verbal 

berstruktur (V intransitif+Preposisi+N) wajib ada.  Kalimat tersebut jika disusun 

menjadi kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 
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 (6a)   Ibu lagi wae metu saka omah karo bapak. 
   ‘Ibu baru saja keluar dari rumah dengan bapak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode dan teknik tertentu 

agar penelitian yang dilakukan mempunyai arah yang tidak menyimpang dari 

tujuan yang diinginkan.  Dalam penelitian bahasa tahapan metode penelitian 

meliputi, pendekatan penelitian, data dan sumber data, metode dan teknik 

pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, dan metode pemaparan hasil 

analisis data. 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan 

analisis kesalahan berbahasa. Pendekatan  analisis kesalahan berbahasa digunakan 

untuk menganalisis kesalahan berbahasa yang dilakukan siswa pada saat menulis 

karangan.  Langkah-langkah analisis kesalahan yang dilakukan meliputi kegiatan 

mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat 

dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, dan mengklasifikasikan kesalahan 

tersebut.   

 Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Sudaryanto (1993:62) mengemukakan bahwa 

pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang berupaya mengungkapkan 

sesuatu secara apa adanya.  Penelitian ini secara deskriptif berupaya memaparkan 
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wujud dan analisis kesalahan berbahasa tataran frasa dalam karangan siswa kelas 

VIII SMP Negeri 30 Semarang. Pendekatan kualitatif adalah penelitan yang 

berkaitan dengan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka sehingga 

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya 

(Moleong, 2010:6).  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data 

yang dikumpulkan bukan berupa angka, tetapi berupa kalimat yang mengandung 

kesalahan berbahasa pada tataran frasa sehingga tidak memerlukan prosedur 

perhitungan secara statistik. 

3.2  Data dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tertulis, yaitu  

kalimat dalam karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang yang diduga 

mengandung kesalahan berbahasa pada tataran frasa. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. 

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  metode dokumentasi dan teknik catat. Penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, karena penelitian ini mengambil data dokumen tertulis berupa 

karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. Teknik catat adalah sebuah 

kegiatan yang meliputi kegiatan pencatatan pada kartu data yang dilanjutkan 

dengan klasifikasi (Sudaryanto, 1993:135). Dalam penelitian ini teknik pencatatan 

dilakukan dengan mencatat kalimat-kalimat dalam karangan siswa yang diduga 

mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa.  Hasil pencatatan yang berupa 
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data penelitian ini dimasukkan ke dalam kartu data. Bentuk kartu data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

No. Data  

Data  

Analisis  

Jenis Kesalahan Berbahasa  

Perbaikan  

 

3.5  Teknik  Analisis Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pilah dan 

penggolongan. Teknik pilah adalah membagi atau memilah-milah data menjadi 

berbagai unsur.  Kesalahan berbahasa dalam karangan siswa yang sudah dicatat 

dalam kartu data, selanjutnya dipilah dan digolongkan tiap kalimat bedasarkan 

kesalahan berbahasa pada tataran frasa.  Langkah- langkah analisis datanya adalah 

sebagai berikut. 

(1) Mengumpulkan data berupa karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 

Semarang. 

(2) Menggolongkan atau mengidentifikasi kalimat yang mengandung kesalahan 

berbahasa tataran frasa yang terdapat dalam karangan siswa. 
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(3) Memilah atau mengklasifikasikan masing- masing kalimat yang mengandung 

kesalahan berbahasa tataran frasa berdasarkan jenis kesalahan berbahasa 

dalam tataran frasa. 

(4) Menganalisis kalimat yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

dengan analisis kualitatif.  Melalui analisis kualitatif inilah dapat diketahui 

apa sajakah wujuh kesalahan berbahasa tataran frasa yang terdapat dalam 

karangan siswa. 

(5) Mengevaluasi dan membetulkan kesalahan berbahasa tataran frasa dalam 

karangan siswa. 

3.6  Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Langkah terakhir dalam penelitian adalah pemaparan atau penyajian hasil 

analisis data.  Terdapat dua metode dalam pemaparan hasil analisis data, yaitu 

metode secara formal dan metode secara informal.  Penelitian ini menggunakan 

metode pemaparan hasil analisis data secara informal. Pemilihan metode secara 

informal ini disesuaikan dengan karakter data yang tidak memerlukan adanya 

tanda-tanda atau lambang-lambang. Data penelitian ini berupa kalimat-kalimat 

bahasa Jawa baku ragam ngoko yang kemudian dipaparkan dan dianalisis 

menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.  
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BAB IV 

JENIS KESALAHAN BERBAHASA TATARAN FRASA 

DALAM KARANGAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 30 

SEMARANG 

 

 Pada bab ini dipaparkan pembahasan mengenai kesalahan berbahasa 

tataran frasa serta perbaikannya dalam karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 

Semarang.  Jenis kesalahan berbahasa tataran frasa dalam karangan siswa terdiri 

atas kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan struktur frasa, salah karena 

berlebihan (berlewah), penggunaan preposisi yang tidak tepat, penggunaan frasa 

yang salah kaparah (rurabasa), salah pengulangan, penambahan kata tertentu pada 

frasa yang unsurnya tak terpisahkan, dan penghilangan kata tertentu yang 

menghubungkan bagian-bagian frasa. 

 

4.1 Kesalahan Struktur Frasa 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat disebabkan oleh kesalahan 

struktur frasa. Hal tersebut dikarenakan frasa yang seharusnya berstruktur AB 

dibalik menjadi BA, sehingga terjadi frasa yang salah. Kesalahan ini terjadi 

karena pengaruh dari struktur bahasa Indonesia. Struktur bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa pada dasarnya memang hampir sama, tetapi tetap terdapat perbedaan.  

Hal tersebut membuat pemakai bahasa Jawa mengalami kesalahan dalam 

penggunaannya. Kesalahan dalam struktur frasa ini dapat ditemukan dalam 
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karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang seperti pada contoh berikut 

ini. 

 
(1) Nalika study tour menyang Jakarta Bandung aku lungguh karo 

Firlia, kanca sekelasku. 
‘Ketika study tour ke Jakarta Bandung aku duduk dengan Firlia, 
teman satu kelasku. 

(Data 42) 

Pada kalimat (1) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, yang 

disebabkan kesalahan struktur frasa.  Kesalahan ini terjadi pada bentuk frasa 

kanca sekelasku yang memiliki konstruksi frasa atributif Nomina+Pronomina. 

Dalam bahasa Jawa  konstruksi seperti itu salah, karena pengaruh dari konstruksi 

bahasa Indonesia.  Dalam konstruksi bahasa Jawa, unsur Pronomina terletak 

sesudah unsur inti. Jadi penulisan yang benar adalah kancaku sekelas. Kalimat 

tersebut jika disusun menjadi kalimat yang benar, menjadi berikut ini. 

(1b)   Nalika study tour menyang Jakarta Bandung aku lungguh karo 
Firlia kancaku  sekelas. 

 ‘Ketika study tour ke Jakarta Bandung aku duduk dengan Firlia 
temanku satu kelas. 

Contoh kalimat lain yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

yang disebabkan karena kesalahan struktur frasa masing-masing adalah sebagai 

berikut. 

(2) Balik sekolah aku diutus Ibu tuku limang liter lenga klentik ning 
warunge Pak Kaji. 
‘Pulang sekolah aku disuruh Ibu membeli lima liter minyak goreng 
di warungnya Pak Kaji. 

(Data 67) 

(3) Bengi wingi aku dolan menyang omahe Ziya, tekan kana malah 
udan deres nganti wengi. Amerga ora terang-terang aku banjur 
nginep ning omahe Ziya. 
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‘Malam kemarin aku bermain ke rumah Ziya, sampai di sana hujan 
deras sampai malam. Karena tidak reda-reda aku kemudian 
menginap di umah Ziya. 

(Data 25) 

Pada kalimat (2) juga terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa yang 

disebabkan oleh kesalahan struktur frasa. Kesalahan tersebut terjadi dalam frasa 

limang liter lenga klentik yang memiliki konstruksi frasa atributif  

Numeralia+Nomina.  Dalam pola konstruksi bahasa Jawa, keterangan jumlah 

(numeralia) harus diletakkan sesudah bentuk nomina (barang yang dijelaskan 

jumlahnya). Jadi susunan yang benar menurut konstruksi bahasa Jawa adalah 

Nomina+Numeralia “lenga klentik limang liter”. Kalimat tersebut jika disusun 

menjadi kalimat yang benar, menjadi berikut ini. 

(2b)  Balik sekolah aku diutus Ibu tuku lenga klentik limang liter ning 
warunge Pak Kaji. 
‘Pulang sekolah aku disuruh Ibu membeli minyak goreng lima liter 
di warungnya Pak Kaji. 

 Pada kalimat (3) juga terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa yang 

disebabkan oleh kesalahan struktur frasa. Kesalahan tersebut terjadi dalam bentuk 

frasa bengi wingi  yang memiliki kedudukan sebagai keterangan waktu dalam 

kalimat. Kesalahan tersebut dikarenakan frasa bengi wingi susunannya terbalik, 

karena terpengaruh oleh struktur bahasa Indonesia. Kalimat di atas apabila 

disusun menjadi kalimat yang benar menjadi berikut ini. 

(3b)  Wingi bengi aku dolan menyang omahe Ziya, tekan kana malah 
udan deres nganti wengi. Amerga ora terang-terang aku banjur 
nginep ning omahe Ziya. 
‘Kemarin malam aku bermain ke rumah Ziya, sampai di sana hujan 
deras sampai malam. Karena tidak reda-reda aku kemudian 
menginap di umah Ziya. 
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4.2 Salah Karena Berlewah  (Berlebihan)  

 Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat juga disebabkan oleh penggunaan 

kata yang berlebihan atau mubazir.  Dipandang dari segi efisiensi bahasa maka 

kesalahan berbahasa seperti ini benar-benar tidak ekonomis atau mubazir. Hal ini 

terjadi karena pemakai bahasa menggunakan dua kata yang maknanya sama atau 

hampir sama dalam suatu konstruksi frasa.  Akan tetapi kesalahan seperti ini 

sering sekali terjadi, sehingga dianggap menjadi suatu yang benar.  Untuk itu 

diperlukan adanya analisis pada kesalahan tersebut, agar tidak terjadi lagi 

kesalahan berbahasa. Frasa yang salah karena berlebihan ini juga banyak 

ditemukan dalam karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang seperti 

pada contoh berikut ini. 

(4)  Aku seneng banget piknik menyang Jakarta Bandung, apa maneh 
bareng para guru-guru lan kanca-kanca sekolah. 
‘Aku senang sekali piknik ke Jakarta Bandung, apa lagi bersama para 
guru-guru  dan teman-teman sekolah. 

(Data 36) 

 Pada kalimat (4) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, yang 

disebabkan oleh pemakaian frasa secara berlebihan.  Kesalahan ini terjadi pada 

bentuk frasa para guru-guru lan kanca-kanca sekolah  yang memiliki konstruksi 

frasa Partikel+Nomina. Dalam kalimat di atas partikel para sudah menyatakan 

makna banyak dan frasa guru-guru lan kanca-kanca sekolah  juga menyatakan 

makna banyak atau lebih dari satu orang. Jadi frasa para guru-guru lan kanca-

kanca sekolah  cukup ditulis dengan frasa para guru lan kanca sekolah  atau 

guru-guru lan kanca-kanca sekolah saja. Kalimat tersebut jika disusun menjadi 

kalimat yang benar adalah sebagai berikut ini. 
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(4b)  Aku seneng banget piknik menyang Jakarta Bandung, apa maneh 
bareng para guru  lan kanca sekolah. 
‘Aku senang sekali piknik ke Jakarta Bandung, apa lagi bersama 
para guru  dan teman sekolah. 

  
Atau bisa juga disusun menjadi kalimat berikut ini. 

(4c)  Aku seneng banget piknik menyang Jakarta Bandung, apa maneh 
bareng guru-guru  lan kanca-kanca sekolah. 
‘Aku senang sekali piknik ke Jakarta Bandung, apa lagi bersama 
guru-guru  dan teman-teman sekolah. 

 
 Contoh kalimat lain yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

yang disebabkan oleh pemakaian kata yang berlebihan atau mubazir dalam satu 

konstruksi frasa masina-masina adalah sebagai berikut. 

(5) Mau esok sedurunge mangkat sekolah, aku nyetrika klambi seragam 
pramuka. 
‘Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, aku menyetrika baju seragam 
pramuka. 

(Data 39) 

(6) Bubar diabsen aku lan Bintang gage-gage mlebu menjero bis 
supaya bisa milih nggon lungguh. 
‘Setelah dipresensi aku dan Bintang cepat-cepat masuk ke dalam bis 
supaya bisa memilih tempat duduk. 

(Data 81) 

 Pada kalimat (5) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena frasa 

klambi seragam pramuka merupakan frasa yang salah karena berlebihan. Hal 

tersebut dikarenakan kata klambi dan seragam memiliki padanan makna yang 

sama, yaitu sebuah baju. Jadi penulisan frasa klambi seragam pramuka cukup 

dituliskan klambi pramuka  atau seragam pramuka saja. Kalimat tersebut jika 

disusun menjadi kalimat yang benar adalah sebagai berikut ini. 

(5b)   Mau esok sedurunge mangkat sekolah, aku nyetrika klambi 
pramuka. 
‘Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, aku menyetrika baju 
pramuka. 
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Atau bisa juga disusun menjadi kalimat berikut ini. 

(5c)  Mau esok sedurunge mangkat sekolah, aku nyetrika seragam 
pramuka. 
‘Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, aku menyetrika seragam 
pramuka. 

 Pada kalimat (6) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, yang 

disebabkan oleh pemakaian frasa secara berlebihan.  Kesalahan ini terjadi pada 

bentuk frasa mlebu menjero  yang memiliki konstruksi frasa Verba+Verba. 

Dalam kalimat di atas kata mlebu ‘masuk’ sudah menyatakan makna menjero ‘ke 

dalam’. Jadi frasa mlebu menjero  cukup ditulis dengan frasa mlebu bis  atau 

menjero bis saja. Kalimat tersebut jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah 

sebagai berikut ini. 

(6b)  Bubar diabsen aku lan Bintang gage-gage mlebu bis supaya bisa 
milih nggon lungguh. 
‘Setelah dipresensi aku dan Bintang cepat-cepat masuk bis supaya 
bisa memilih tempat duduk. 

 Atau bisa juga disusun menjadi kalimat berikut ini. 

(6c) Bubar diabsen aku lan Bintang gage-gage menjero bis supaya bisa 
milih nggon lungguh. 

‘Setelah dipresensi aku dan Bintang cepat-cepat masuk bis supaya bisa 
memilih tempat duduk. 

4.3 Penggunaan Preposisi yang Tidak Tepat 

Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat juga disebabkan oleh pengunaan 

preposisi yang tidak tepat dalam frasa berkata depan.  Akibatnya terjadilah frasa 

berkata depan yang tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi pada frasa kata depan 

keterangan waktu atau frasa preposisi. Kesalahan berbahasa tataran frasa yang 

disebabkan oleh penggunaan preposisi yang tidak tepat juga ditemukan dalam 
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karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang seperti pada contoh berikut 

ini. 

(7) Aku crita ing kanca-kancaku, yen aku arep panasan. 
‘aku cerita di teman-temanku, kalau aku akan berjemur. 

(Data 61) 

 Pada kalimat (7) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penggunaan preposisi yang tidak tepat pada frasa ing kanca-kancaku. Frasa 

tersebut terdiri dari preposisi ing sebagai penanda dan diikuti frasa kanca-kancaku 

sebagai aksisnya. Dalam frasa ing kanca-kancaku, preposisi ing menyatakan 

tempat berada atau menyatakan tempat terjadinya peristiwa, tindakan, atau 

keadaan terjadi. Sehingga penggunaan preposisi ing dalam frasa ing kanca-

kancaku salah. Hal tersebut dikarenakan, preposisi di atas dimaksudkan sebagai 

tempat tujuan yang menyatakan tempat yang dituju dari perbuatan atau tindakan 

yang dilakukan. Jadi preposisi yang tepat digunakan dalam kalimat di atas adalah 

preposisi marang. Kalimat di atas jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah 

sebagai berikut ini. 

 (7b)   Aku crita marang kanca-kancaku, yen aku arep panasan. 
 ‘Aku cerita kepada teman-temanku, kalau aku akan berjemur. 

 Contoh kalimat lain yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

yang disebabkan oleh penggunaan kata depan yang tidak tepat masina-masina 

adalah sebagai berikut. 

(8)  Nalika piwulangan basa Indonesia kelasku ketekan murid anyar ing 
Magelang, arane Vita. 
‘Ketika pelajaran bahasa Indonesia kelasku kedatangan siswa baru di 
Magelang, namanya Vita. 

(Data 86) 
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(9) Ing sawijinng dina, aku lan kanca-kanca lunga ing warung mangan 
Anugrah Alam. 
‘Pada suatu hari, aku dan teman-teman pergi di rumah makan 
Anugrah Alam. 

(Data 83) 

 Pada kalimat (8) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penggunaan preposisi yang tidak tepat pada frasa ing Magelang. Frasa tersebut 

terdiri dari preposisi ing sebagai penanda dan diikuti frasa Magelang sebagai 

aksisnya. Dalam frasa ing Magelang, preposisi ing menyatakan tempat berada 

atau menyatakan tempat terjadinya peristiwa, tindakan, atau keadaan terjadi. Hal 

tersebut menyebabkan penggunaan preposisi ing dalam frasa ing Magelang salah. 

Hal tersebut dikarenakan, preposisi di atas dimaksudkan untuk menyatakan 

tempat berasalnya nomina yang mengikuti. Jadi preposisi yang tepat digunakan 

dalam kalimat di atas adalah preposisi saka. Kalimat di atas jika disusun menjadi 

kalimat yang benar menjadi berikut ini. 

(8b)  Nalika piwulangan basa Indonesia kelasku ketekan murid anyar 
saka Magelang, arane Vita. 
‘Ketika pelajaran bahasa Indonesia kelasku kedatangan siswa baru 
dari Magelang, namanya Vita. 

 
 Pada kalimat (9) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penggunaan preposisi yang tidak tepat pada frasa ing warung mangan  Anugrah 

Alam. Frasa tersebut terdiri dari preposisi ing sebagai penanda dan diikuti frasa 

warung mangan Anugrah Alam sebagai aksisnya. Dalam frasa ing warung 

mangan Anugrah Alam, preposisi ing menyatakan tempat berada atau 

menyatakan tempat terjadinya peristiwa, tindakan, atau keadaan terjadi. Hal 

tersebut menyebabkan penggunaan preposisi ing dalam frasa ing warung mangan 
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Anugrah Alam salah. Hal tersebut dikarenakan, preposisi di atas dimaksudkan 

sebagai tujuan yang menyatakan tempat yang dituju dari perbuatan atau tindakan 

yang dilakukan. Jadi preposisi yang tepat digunakan dalam kalimat di atas adalah 

preposisi menyang. Kalimat di atas jika disusun menjadi kalimat yang benar 

menjadi berikut ini. 

(9b)  Ing sawijinng dina, aku lan kanca-kanca lunga menyang warung 
mangan Anugrah Alam. 
‘Pada suatu hari, aku dan teman-teman pergi ke rumah makan 
Anugrah Alam. 

 
4.4 Salah Pengulangan 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat juga disebabkan karena salah 

pengulangan. Hal ini terjadi karena pemakai bahasa salah dalam menentukan 

bagian frasa yang diulang. Untuk menghindari kesalahan dalam pengulangan frasa 

tersebut, pemakai bahasa terutama siswa harus dilatih memakai dua cara 

pengulangan frasa berikut. Pertama frasa diulang seluruhnya dan yang kedua frasa 

dapat diulang sebagian. Kesalahan berbahasa tataran frasa yang disebabkan oleh 

salah pengulangan juga ditemukan dalam karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 

30 Semarang seperti pada contoh berikut ini. 

(10) Banjur aku lan kancaku munggah ning nggon outbound, ning kana 
hawane atis banget, amerga ditanduri wit gedhe-gedhe. 
‘Kemudian aku dan temanku naik ke tempat outbound, di sana 
udaranya dingin sekali, karena ditanami pohon besar-besar. 

(Data 100) 

 Pada kalimat (10) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

terjadi salah pengulangan pada frasa wit gedhe-gedhe. Konstruksi frasa tersebut 

terdiri dari Nomina+Adjektiva. Hal tersebut dikarenakan frasa wit gedhe-gedhe 
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berasal dari frasa wit gedhe. Untuk menyatakan makna banyak maka ada bagian 

inti frasa yang diulang. Jadi pengulangan bagian inti frasa yang tepat adalah wit-

wit gedhe, karena konteks kalimat di atas menyatakan terdapat pohon besar dalam 

jumlah yang banyak.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar 

akan menjadi berikut ini. 

(10b)   Banjur aku lan kancaku munggah ning nggon outbound, ning kana 
hawane atis banget, amerga ditanduri  wit-wit gedhe. 

 ‘Kemudian aku dan temanku naik ke tempat outboand, di sana 
udaranya dingin sekali, karena ditanami  pohon-pohon besar. 

 
 Contoh kalimat lain yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

yang disebabkan oleh salah pengulangan masina-masina  adalah sebagai berikut. 

(11) Nalika tekan Jakarta aku weruh gedung dhuwur-dhuwur ing  
sakiwa tengene dalan. 
‘Ketika sampai Jakarta aku melihat gedung tinggi-tinggi di kanan-
kiri jalan.   

(Data 85) 

(12) Wong sugih-sugih ning cedhak omahku pada ora kenal tangga 
kiwa tengene. 
‘Orang kaya-kaya di dekat rumahku tidak mengenal tetangga kanan 
kirinya.  

(Data 68) 

 Pada kalimat (11) juga terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

frasa gedung dhuwur-dhuwur  merupakan frasa yang salah dalam pengulangan.  

Konstruksi frasa tersebut terdiri dari Nomina+Adjektiva. Hal tersebut dikarenakan 

frasa gedung dhuwur-dhuwur berasal dari frasa gedung dhuwur. Untuk 

menyatakan makna banyak maka ada bagian inti frasa yang diulang. Jadi 

pengulangan bagian inti frasa yang tepat adalah gedung-gedung dhuwur, karena 

konteks kalimat di atas menyatakan terdapat gedung tinggi dalam jumlah yang 
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banyak.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar akan 

menjadi berikut ini. 

(11b)  Nalika tekan Jakarta aku weruh gedung-gedung dhuwur ing 
sakiwa tengene dalan. 

 ‘Ketika sampai Jakarta aku melihat gedung-gedung tinggi di kanan-
kiri jalan. 

 Pada kalimat (12) juga terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

frasa wong sugih-sugih  merupakan frasa yang salah dalam pengulangan.  

Konstruksi frasa tersebut terdiri dari Nomina+Adjektiva. Hal tersebut dikarenakan 

frasa wong sugih-sugih berasal dari frasa wong sugih. Untuk menyatakan makna 

banyak maka ada bagian inti frasa yang diulang. Jadi pengulangan bagian inti 

frasa yang tepat adalah wong-wong sugih, karena konteks kalimat di atas 

menyatakan terdapat  orang kaya yang jumlahnya lebih dari satu.  Kalimat di atas 

apabila disusun menjadi kalimat yang benar akan menjadi berikut ini. 

(12b)  Wong-wong sugih ning cedhak omahku pada ora kenal tangga 
kiwa tengene. 
‘Orang-orang kaya di dekat rumahku tidak mengenal tetangga 
kanan kirinya.  

4.5  Penambahan Kata Tertentu pada Frasa yang Unsurnya tidak    

Terpisahkan 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa juga dapat disebabkan karena 

penambahan kata tertentu pada frasa yang unsurnya tak terpisahkan.  Penambahan 

kata tertentu pada frasa yang unsurnya tak terpisahkan dikelompokkan sebagai 

berikut. (1) Penambahan kata saka ‘dari’ atau ngenani ‘tentang’ dalam frasa 

nomina (N+N).  (2) Penambahan kata kanggo ‘untuk’ atau sing (yang) dalam frasa 

nomina (N+V).  Berikut adalah masing-masing penjelasannya. 
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4.5.1 Penambahan Kata saka (dari) atau ngenani (tentang) dalam Frasa 

Nomina (N+N) 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat juga disebabkan oleh penambahan 

kata saka (dari) atau ngenani (tentang) dalam frasa nomina yang terdiri dari unsur 

nomina dan nomina. Frasa nomina yang unsurnya adalah gabungan kata nomina 

dan nomina tidak boleh diantarai oleh kata lain.  Dalam pemakaian bahasa sehari-

hari sering dijumpai frasa nomina berstruktur nomina dan nomina ini disisipi kata 

saka (dari) atau ngenani (tentang). Akibatnya terjadilah frasa nomina berstruktur 

nomina dan nomina yang salah.  Kesalahan berbahasa tataran frasa yang 

disebabkan oleh penambahan kata saka (dari) atau ngenani (tentang) dalam frasa 

nomina yang berstruktur nomina dan nomina, juga ditemukan dalam karangan 

siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang seperti pada contoh berikut ini. 

(13) Nalika piwulangan basa Jawa aku lan kanca-kanca diutus Pak  
Wahyu nggoleki buku ngenani wayang purwa. 
‘Ketika pelajaran bahasa Jawa aku dan teman-teman diberi tugas 
Pak Wahyu mencari buku tentang wayang purwa. 

(Data 84) 

 Pada kalimat (13) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penambahan kata “ngenani” pada frasa buku ngenani wayang purwa. Di atas 

sudah dijelaskan bahwa frasa nomina yang terdiri dari unsur nomina (buku) dan 

nomina (wayang purwa) tidak boleh disisipi kata lain. Apabila disisipi kata 

“ngenani” seperti pada frasa buku ngenani wayang purwa, maka akan menjadi 

frasa yang salah. Jadi penulisan frasa nomina yang berstruktur nomina dan 

nomina tidak boleh diantarai kata lain.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi 

kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 
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 (13b)  Nalika piwulangan basa Jawa aku lan kanca-kanca diutus Pak  
Wahyu nggoleki buku wayang purwa. 
‘Ketika pelajaran bahasa Jawa aku dan teman-teman diberi tugas 
Pak Wahyu mencari buku wayang purwa. 

 Contoh kalimat lain yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

yang disebabkan oleh penambahan kata saka (dari) atau ngenani (tentang) pada 

frasa nomina yang berstruktur nomina dan nomina masing-masing adalah sebagai 

berikut. 

(14) Ibuku seneng banget tuku tela saka Cilembu, amerga rasane manis 
kaya madu. 
‘Ibuku suka sekali membeli ubi dari Cilembu, karena rasanya 
manis seperti madu. 

(Data 76) 

(15)  Nalika ana ing pusat oleh-oleh aku tuku dodol saka garut, sale 
pisang, lan kue moci. 
‘Ketika berada di pusat oleh-oleh aku membeli dodol dari garut, 
sale pisang, dan kue moci. 

(Data 88) 

 Pada kalimat (14) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penambahan kata “saka” pada frasa tela saka cilembu. Di atas sudah dijelaskan 

bahwa frasa nomina yang terdiri dari unsur nomina (tela) dan nomina (cilembu) 

tidak boleh disisipi kata lain. Apabila disisipi kata “saka” seperti pada frasa tela 

saka cilembu, maka akan menjadi frasa yang salah. Jadi penulisan frasa nomina 

yang berstruktur nomina dan nomina tidak boleh diantarai kata lain.  Kalimat di 

atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 

(14b)   Ibuku seneng banget tuku tela Cilembu, amerga rasane manis  
kaya madu. 
‘Ibuku suka sekali membeli ubi Cilembu, karena rasanya manis 
seperti madu. 
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 Pada kalimat (15) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penambahan kata “saka” pada frasa dodol saka garut. Di atas sudah dijelaskan 

bahwa frasa nomina yang terdiri dari unsur nomina (dodol) dan nomina (garut) 

tidak boleh disisipi kata lain. Apabila disisipi kata “saka” seperti pada frasa dodol 

saka garut, maka akan menjadi frasa yang salah. Jadi penulisan frasa nomina 

yang berstruktur nomina dan nomina tidak boleh diantarai kata lain.  Kalimat di 

atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 

(15b) Nalika ana ing pusat oleh-oleh aku tuku dodol  garut, sale pisang, 
lan kue moci. 
‘Ketika berada di pusat oleh-oleh aku membeli dodol garut, sale 
pisang, dan kue moci. 

4.5.2 Penambahan Kata kanggo (untuk)  atau sing (yang) dalam Frasa 

Nomina (N+V) 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat juga disebabkan oleh penambahan 

kata kanggo (untuk) atau sing (yang) dalam frasa nomina yang berstruktur nomina 

dan verba. Frasa nomina yang terdiri dari unsur nomina dan verba tidak boleh 

disisipi kata lain. Apabila diantara unsur nomina dan unsur verba disisipi oleh kata 

kanggo (untuk) dan kata sing (yang), maka terjadilah frasa nomina berstruktur 

nomina dan verba yang salah. kesalahan seperti ini juga ditemukan dalam 

karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang seperti pada contoh berikut 

ini. 

(16) Saben sesasi sepisan Ibu diwenehi Bapak duit kanggo blanja 
keperluan saben dina. 
‘Setiap sebulan sekali Ibu diberi Bapak uang untuk belanja 
keperluan sehari-hari. 

(Data 64) 
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 Pada kalimat (16) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penambahan kata “kanggo” dalam frasa duit kanggo blanja.  Dalam frasa nomina 

yang terdiri dari unsur nomina (duit) dan verba (blanja) tidak boleh disisipi kata 

“kanggo”, karena kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Apabila kedua 

unsur tersebut disisipi kata “kanggo” seperti pada frasa duit kanggo blanja,  maka 

akan menjadi frasa yang salah.  Agar menjadi frasa yang benar, kata “kanggo” 

harus dihilangkan.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar 

menjadi berikut ini. 

 (16b)  Saben sesasi sepisan Ibu diwenehi Bapak duit blanja keperluan 
saben dina. 
‘Setiap sebulan sekali Ibu diberi Bapak uang belanja keperluan 
sehari-hari. 

 
 Contoh kalimat lain yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

yang disebabkan oleh penambahan kata kanggo (untuk) atau sing (yang) dalam 

frasa nomina yang berstruktur nomina dan verba masing-masing adalah sebagai 

berikut. 

(17) Yen wis ana pitik jago sing kluruk kuwi nandakake wis esuk, aku 
banjur tangi lan nata kasur. 
‘Ketika sudah ada ayam jago yang berkokok itu menandakan sudah 
pagi , aku kemudian bangun dan merapikan tempat tidur. 

(Data 50) 

(18) Tahun iki sekolahku entuk piala sing bergilir saka pemerintah Kota 
Semarang. 
‘Tahun ini sekolahku mendapat piala yang bergilir dari pemerinta 
Kota Semarang. 

 (Data 96) 

 Pada kalimat (17) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penambahan kata “sing” dalam frasa pitik jago sing kluruk.  Dalam frasa nomina 
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yang terdiri dari unsur nomina (pitik jago) dan verba (kluruk) tidak boleh disisipi 

kata “sing”, karena kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Apabila kedua 

unsur tersebut disisipi kata “sing” seperti pada frasa pitik jago sing kluruk maka 

akan menjadi frasa yang salah.  Agar menjadi frasa yang benar, kata “sing” harus 

dihilangkan.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar menjadi 

berikut ini. 

 (17b) Yen wis ana pitik jago kluruk kuwi nandakake wis esuk, aku 
banjur tangi lan nata kasur. 
‘Ketika sudah ada ayam jago berkokok itu menandakan sudah pagi 
, aku kemudian bangun dan merapikan tempat tidur. 

 Pada kalimat (18) ) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penambahan kata “sing” dalam frasa piala sing bergilir.  Dalam frasa nomina 

yang terdiri dari unsur nomina (piala) dan verba (bergilir) tidak boleh disisipi kata 

“sing”, karena kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Apabila kedua unsur 

tersebut disisipi kata “sing” seperti pada frasa piala sing bergilir maka akan 

menjadi frasa yang salah.  Agar menjadi frasa yang benar, kata “sing” harus 

dihilangkan.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar menjadi 

berikut ini. 

 (18b) Tahun iki sekolahku entuk piala bergilir saka pemerintah Kota 
Semarang. 
 ‘Tahun ini sekolahku mendapat piala yang bergilir dari pemerinta 
Kota Semarang. 

4.6   Penghilangan Kata Tertentu yang Menghubungkan Bagian-bagian 

Frasa 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa juga bisa disebabkan karena 

penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-bagian frasa.  



 
 

 

41

Penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-bagian frasa 

dikelompokkan menjadi berikut ini. (1) Penghilangan kata sing (yang) dalam frasa 

nomina (N+sing+Vpasif). (2) Penghilangan kata sing (yang) dalam frasa adjektiva 

(sing+paling+Adj). (3) Penggantian kata tinimbang (daripada) dengan kata saka 

(dari) dalam frasa adjektiva (lebih+Adj+tinimbang +N) 

4.6.1 Penghilangan Kata sing (yang) dalam Frasa Nomina (N+sing+Vpasif) 

 Frasa nomina yang berstruktur (N+sing+Vpasif) terdiri dari tiga unsur 

yakni unsur nomina, sing (yang), dan verba (kata kerja) pasif. Kata sing (yang) 

mengikat hubungan antara unsur nomina dan verba pasif, sehingga terbentuk frasa 

nomina yang utuh. Apabila kata sing (yang) dihilangkan dari struktur frasa 

nomina tersebut, maka terjadilah frasa nomina yang berstruktur (N+sing+Vpasif) 

yang salah.  Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, baik penggunaan bahasa lisan 

maupun tertulis, masih sering dijumpai penghilangan kata sing (yang) pada frasa 

nomina yang seharusnya berstruktur (N+sing+Vpasif). Kesalahan tersebut juga 

ditemukan dalam karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang seperti 

pada contoh berikut ini. 

(19) Aku nganggo klambi barongan ditukokake mbak wina saka Bali.  
 ‘Aku memakai baju barongan dibelikan mbak Wina dari Bali. 

(Data 93) 

 Pada kalimat (19) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa yang 

disebabkan oleh penghilangan kata sing (yang) dalam frasa klambi barongan 

ditukokake. Dalam frasa nomina yang berstruktur (N+yang+Vpasif) unsur sing 

(yang) bersifat wajib ada untuk menghubungkan nomina (klambi barongan) dan 
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verba pasif (ditukokake). Apabila kata sing (yang)  dihilangkan seperti pada frasa 

klambi barongan ditukoake, maka akan menjadi frasa nomina yang tidak utuh. 

Kalimat tersebut apabila disusun menjadi kalimat yang benar adalah sebagai 

berikut. 

 (19b)   Aku nganggo klambi barongan sing ditukokake mbak wina saka 
Bali.  

 ‘Aku memakai baju barongan yang dibelikan mbak Wina dari Bali. 

 Contoh kalimat lain yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

yang disebabkan oleh penghilangan kata sing (yang) dalam frasa nomina yang 

terdiri dari unsur nomina, sing (yang), dan verba pasif masing-masing adalah 

sebagai berikut. 

(20) Omah dinggoni masku saiki gede banget, ana taman lan kolam 
renange.      
‘Rumah ditempati masku sekarang sangat besar, ada taman dan 
kolam renangnya. 

  (Data 62) 

(21) Film daktonton ning bioskop wingi karo kanca-kancaku critane 
ngenes banget, aku lan kanca-kanca pada nangis. 
‘Filim kutonton di bioskop kemarin dengan teman-teman critanya 
sangat sedih, aku dan teman-teman sampai menangis. 

(Data 74)  

 Pada kalimat (20) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa yang 

disebabkan oleh penghilangan kata sing (yang) dalam frasa Omah dinggoni. 

Dalam frasa nomina yang berstruktur (N+sing+Vpasif) unsur  sing (yang) bersifat 

wajib ada untuk menghubungkan nomina (Omah) dan verba pasif (dinggoni). 

Apabila kata  sing (yang) dihilangkan seperti pada frasa Omah dinggoni, maka 

akan menjadi frasa nomina yang tidak utuh. Kalimat tersebut apabila disusun 

menjadi kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 
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(20b) Omah sing dinggoni masku saiki gede banget, ana taman lan 
kolam renange.      
‘Rumah yang ditempati masku sekarang sangat besar, ada taman 
dan kolam renangnya 

 Pada kalimat (21) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa yang 

disebabkan oleh penghilangan kata sing (yang) dalam frasa Film daktonton. 

Dalam frasa nomina yang berstruktur (N+sing+Vpasif) unsur yang (sing) bersifat 

wajib ada untuk menghubungkan nomina (Film) dan verba pasif (daktonton). 

Apabila kata  sing (yang) dihilangkan seperti pada frasa Film daktonton, maka 

akan menjadi frasa nomina yang tidak utuh. Kalimat tersebut apabila disusun 

menjadi kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 

(21b)   Film sing daktonton ning bioskop wingi karo kanca-kancaku 
critane ngenes banget, aku lan kanca-kanca pada nangis. 
‘Filim yang kutonton di bioskop kemarin dengan teman-teman 
critanya sangat sedih, aku dan teman-teman sampai menangis. 

4.6.2 Penghilangan Kata sing  (yang) dalam Frasa Ajdektiva 

(sing+paling+Adj) 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat juga disebabkan oleh 

penghilangan kata sing (yang) dalam frasa adjektiva yang terdiri dari unsur sing, 

paling, dan adjektiva. Frasa adjektifa yang berstruktur sing, paling, dan adjektifa 

dalam bentuk baku harus mengandung ketiga unsur tersebut. Dalam bahasa baku 

unsur kata sing (yang) merupakan unsur yang harus ada.  Apabila unsur kata sing 

(yang) dihilangkan dari frasa adjektiva yang berstruktur (sing+paling+ajdektiva) 

maka terbentuklah frasa adjektiva yang tidak baku.  Kesalahan berbahasa seperti 

ini juga ditemukan dalam karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang 

seperti pada contoh berikut ini. 



 
 

 

44

(22) Kancaku paling pinter sak kelas yaiku  Sherly. 
  ‘Temanku paling pintar satu kelas yaitu Sherly. 

(Data 104) 

 Pada kalimat (22) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penghilangan kata “sing” dalam frasa paling pinter.  Dalam frasa adjektiva yang 

berstruktur (sing+paling+adjektiva) unsur kata “sing” bersifat wajib ada. Apabila 

dihilangkan seperti pada frasa paling pinter maka akan menjadi frasa yang salah, 

karena tidak berterima.  Agar menjadi frasa yang benar, maka unsur kata “sing” 

harus ditambahkan.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar 

adalah sebagai berikut. 

 (22b)    Kancaku sing paling pinter sak kelas yaiku Sherly. 
  ‘Temanku yang paling pintar satu kelas yaitu Sherly. 

 Contoh kalimat lain yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

yang disebabkan oleh penghilangan kata sing (yang) dalam frasa adjektiva yang 

terdiri dari (sing+paling+adjektiva) masing+masing adalah sebagai berikut. 

(23)   Masku paling gedhe saiki wis kerja ing puskesmas. 
‘Masku paling besar sekarang sudah kerja di puskesmas. 

(Data 55) 

(24) Kancaku paling nakal sakkelas jenenge Aditya, dheweke 
senengane ngomong dewe yen diterangke  guru. 
‘Temanku paling nakal satu kelas namanya Aditya, dia sukanya 
berbicara sendiri ketika diterangkan guru. 

(Data 57) 
       

 Pada kalimat (23) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penghilangan kata “sing” dalam frasa paling gedhe.  Dalam frasa adjektiva yang 

berstruktur (sing+paling+adjektiva) unsur kata “sing” bersifat wajib ada. Apabila 

dihilangkan seperti pada frasa paling gedhe maka akan menjadi frasa yang salah, 



 
 

 

45

karena tidak berterima.  Agar menjadi frasa yang benar, maka unsur kata “sing” 

harus ditambahkan.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar 

adalah sebagai berikut. 

 (23b)   Masku sing paling gedhe saiki wis kerja ing puskesmas. 
‘Masku yang paling besar sekarang sudah kerja di puskesmas. 

 Pada kalimat (24) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penghilangan kata “sing” dalam frasa paling nakal.  Dalam frasa adjektiva yang 

berstruktur (sing+paling+adjektiva) unsur kata “sing” bersifat wajib ada. Apabila 

dihilangkan seperti pada frasa paling nakal maka akan menjadi frasa yang salah, 

karena tidak berterima.  Agar menjadi frasa yang benar, maka unsur kata “sing” 

harus ditambahkan.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi kalimat yang benar 

adalah sebagai berikut. 

(24) Kancaku sing paling nakal sakkelas jenenge Aditya, dheweke 
senengane ngomong dewe yen diterangke  guru. 
‘Temanku yang paling nakal satu kelas namanya Aditya, dia 
sukanya berbicara sendiri ketika diterangkan guru. 

4.6.3  Penggantian Kata tinimbang  (daripada) dengan Kata saka  (dari) 

dalam Frasa Adjektifa (lebih+Adj+tinimbang +N) 

 Kesalahan berbahasa tataran frasa yang terakhir disebabkan oleh 

penggantian kata tinimbang (daripada) dengan kata saka (dari) dalam frasa 

adjektiva yang berstruktur (lebih+Adjektiva+tinimbang+Nomina).  Dalam bahasa 

baku frasa adjektiva yang berstruktur (lebih+Adjektiva+tinimbang+Nomina) 

harus mengandung empat unsur.  Dalam bahasa tidak baku unsur kata tinimbang 

(daripada) sering digantikan oleh kata saka (dari).  Penggantian unsur kata saka 

(dari) membuat frasa adjektiva berstruktur (lebih+Adjektiva+tinimbang +Nomina) 
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menjadi frasa adjektiva yang tidak baku atau frasa adjektiva yang salah.  

Kesalahan seperti ini juga ditemukan dalam karangan siswa kelas VIII SMP 

Negeri 30 Semarang seperti pada contoh berikut ini. 

(25)   Ananging Ata luwih pinter saka Sherly, amerga Ata rangking siji 
paralel ing sekolah. 

 ‘Akan tetapi Ata lebih pintar dari Sherly, karena Ata rangking satu 
paralel di sekolah. 

(Data 56) 

Pada kalimat (25) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penggantian kata “tinimbang” dengan kata “saka” dalam frasa luwih pinter saka 

Sherly. Penggantian kata “tinimbang”  ini mengakibatkan frasa adjektiva yang 

berstruktur (lebih+Adjektiva+tinimbang+Nomina) menjadi frasa adjektiva yang 

tidak baku atau frasa adjektiva yang salah.  Kalimat di atas apabila disusun 

menjadi kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 

(25b)  Ananging Ata luwih pinter tinimbang Sherly, amerga Ata rangking 
siji paralel ing sekolah. 

 ‘Akan tetapi Ata lebih pintar daripada Sherly, karena Ata rangking 
satu di sekolah. 

Contoh kalimat lain yang mengandung kesalahan berbahasa tataran frasa 

yang disebabkan oleh penggantian kata daripada dengan kata dari yang 

berstruktur (lebih+Adjektiva+daripada+Nomina) masing-masing adalah sebagai 

berikut. 

(26)   Omahe pakdheku luwih gedhe saka omahku. 
 ‘Rumahnya Pakdheku lebih besar dari rumahku. 

(Data 51) 

(27) Dina iki Semarang hawane luwih adem saka biasane. 
  ‘Hari ini Semarang udaranya lebih sejuk dari biasanya. 

(Data 54) 
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Pada kalimat (26) terdapat kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penggantian kata “tinimbang” dengan kata “saka” dalam frasa luwih gedhe saka 

omahku. Penggantian kata “tinimbang” ini mengakibatkan frasa adjektiva yang 

berstruktur (lebih+Adj+tinimbang+N) menjadi frasa adjektiva yang tidak baku 

atau frasa adjektiva yang salah.  Kalimat di atas apabila disusun menjadi kalimat 

yang benar adalah sebagai berikut. 

(26b)  Omahe pakdheku luwih gedhe tinimbang omahku. 
 ‘Rumahnya Pakdheku lebih besar daripada rumahku. 

Pada kalimat (27) terdapat  kesalahan berbahasa tataran frasa, karena 

penggantian kata “tinimbang” dengan kata “saka” dalam frasa luwih adem saka 

biasane. Penggantian kata “tinimbang” ini mengakibatkan frasa adjektiva yang 

berstruktur (lebih+Adj+tinimbang+N) menjadi frasa adjektiva yang tidak baku 

atau frasa adjektiva yang salah.  Kalimat di atas apbila disusun menjadi kalimat 

yang benar adalah sebagai berikut. 

(27b) Dina iki Semarang hawane luwih adem tinimbang biasane. 
  ‘Hari ini Semarang udaranya lebih sejuk daripada biasanya 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa tataran frasa dalam karangan siswa kelas 

VIII SMP Negeri 30 Semarang meliputi kesalahan struktur frasa, salah karena 

berlebihan, penggunaan preposisi yang tidak tepat, salah pengulangan, 

penambahan kata tertentu pada frasa yang unsurnya tidak terpisahkan, dan 

penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-bagian frasa.  

Penambahan kata tertentu pada frasa yang unsurnya tidak terpisahkan  meliputi 

(1) penambahan kata saka ‘dari’ atau ngenani ‘tentang’ dalam frasa nomina 

(N+N), (2) penambahan kata kanggo ‘untuk’ atau sing ‘yang’ dalam frasa nomina 

(N+V). Penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-bagian frasa 

meliputi (1) penghilangan kata sing ‘yang’ dalam frasa nomina (N+sing+Vpasif), 

(2) penghilangan kata sing ‘yang’ dalam frasa adjektiva (sing+paling+Adj), (3) 

penggantian kata tinimbang ‘daripada’ dengan kata saka ‘dari’ dalam frasa 

adjektiva (lebih+Adj+tinimbang+N). 

 

 

 



 
 

 

49

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut. 

(1) Dengan ditemukannya kesalahan berbahasa Jawa tataran frasa dalam 

karangan siswa kelas VIII SMP  Negeri 30 Semarang para guru 

hendaknya memperhatikan kesalahan berbahasa Jawa yang dilakukan 

siswa. Kesalahan tersebut kemudian dianalisis dan diklasifikasikan 

jenis-jenis kesalahannya, dan ditetapkan cara memperbaikinya. Hal 

tersebut dimaksudkan agar siswa mengetahui kesalahan yang 

dilakukan dan mengetahui cara pembetulannya, agar siswa tidak 

kembali melakukan kesalahan yang sama. Setelah diketahui jenis 

kesalahan berbahasa yang paling banyak dilakukan siswa, kesalahan 

berbahasa tersebut dapat ditambahkan dalam materi menulis, agar para 

siswa mengetahui jenis-jenis kesalahan berbahasa. 

(2) Bagi peneliti bidang bahasa, diharapkan dapat menganalisis kesalahan 

berbahasa Jawa pada tataran yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan 

masih banyak aspek kesalahan berbahasa yang belum diteliti. Aspek 

yang belum diteliti di antaranya adalah pada tataran klausa, kalimat, 

dan wacana. 
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