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Siswa SMP Negeri 1 Mejobo Kabupaten Kudus belum bisa menulis bahasa Jawa krama 
dengan benar. Siswa masih sering salah ketika memilih kata ngoko, kata krama dan krama 
inggil. Masalah tersebut karena siswa kurang menguasai unggah-ungguh bahasa Jawa, 
sehingga siswa masih sering salah ketika menulis menggunakan bahasa Jawa. Kesalahan bisa 
dilihat dari hasil karangan basa Jawa krama siswa yang masih saja menggunakan kata ngoko 
dan dari bahasa Indonesia. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu bagaimana 
bentuk kesalahan penerapan unggah-ungguh ragam krama tulisan siswa kelas VII SMP Negeri 
1 Mejobo Kabupaten Kudus. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan penerapan unggah-ungguh ragam krama tulisan 
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Mejobo Kabupaten Kudus. Pendekatan yang digunakan 
dipenelitian ini yaitu pendekatan analisis kesalahan berbahasa dan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu kalimat berbahasa Jawa ragam krama 
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Mejobo yang mengandung kesalahan penerapan unggah-
ungguh. Sumber data penelitian ini yaitu tulisan siswa pada kompetensi dasar menulis 
pengalaman pribadi menggunakan ragam krama kelas VII SMP Negeri 1 Mejobo Kabupaten 
Kudus. Teknik penggumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan teknik catat. Teknik 
analisis data menggunakan teknik penggolongan. Adapun pemaparan hasil analisis data 
menggunakan metode penyajian informal. Hasil penelitian ini menunjukkan kalau kesalahan 
penerapan unggahungguh ragam krama yang ada pada karangan siswa dibedakan dua bentuk 
yaitu kata dasar dan kata turunan. Kesalahan kata dasar meliputi (1) kesalahan penggunaan 
kosakata ngoko dalam kalimat ragam krama; (2) kesalahan penggunaan kosakata krama inggil 
dalam kalimat ragam krama; (3) kesalahan penggunaan kosakata bahasa Indonesia. Kesalahan 
kata turunan meliputi (1) kesalahan penggunaan kata turunan ngoko dalam kalimat ragam 
krama. Kesalahan ini meliputi kesalahan penggunaan afiks di-, kesalahan penggunaan afiks 
ake-, kesalahan penggunaan afiksasi di-i, dan kesalahan penggunaan afiksasi di-ake; (2) 
kesalahan penggunaan kata turunan bahasa Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut, saran 
yang diberikan yaitu guru hendaknya dalam mengajar bahasa Jawa supaya lebih sering 
menggunakan bahasa Jawa krama dan lebih memperhatikan kata yang digunakan siswanya. 
Buat penelitian bidang bahasa saran yang diberikan adalah mengadakan penelitian lanjutan, 
misalnya analisis kesalahan dibidang morfologi, fonologi, atau sintaksis dengan obyek yang 
sama yaitu bahasa Jawa ragam krama. 


