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Tabel 4. Korpus Data Kesalahan Berbahasa pada Karangan Siswa kelas V SDN 04 Sukajawa Tanjung Karang Barat 

 

 
No. Kalimat Kesalahan Berbahasa 

Ejaan Pembentukan 

Kata 

Kalimat 

Efektif  

 
Huruf 

Kapital 

Penulisan 

Kata  

Tanda 

Baca 

1.       1 pada malam hari aku dan keluargaku pergi kejakarta sekitar jam  9. K1; K3 P2;P4   M3 

2 Aku dan keluargaku sudah menaik mobil.     M7 

3 Aku dimobil sangat senang dan tidak sabar untuk sampai kerumah keluargaku 

yang ada Dijakarta. 

K3;K7 P2   M5 

4 Sekitar jam 5 subuh aku telah sampai dijakarta aku senang sekali disana. K3 P4; P2   M5 

5 aku pergi ke ancol bersama keluargaku.  K1;K4 P1    

6 aku disana berenang bersama saudara-saudara ku.  K1 P1; P2   M3 

7 Tak Lama kemudian aku pergi lagi ketempat hotel aku menginap. K7 P2 T2  M5 

8 Disana sekitar 2 hari aku disana banyak yang aku sukai.  P2; P6   M5 

9 Dan aku pergi lagi ke Taman Indonesia.      

10 Aku disana masuk rumah hantu.  P2; A1   M6 

11 Aku setelah masuk melihat pocong tiba2 didepan mataku.  P3; T4 T2  M3; M5 

12 Aku kaget sampai pingsan taklama kemudian aku bangun dari pingsan ku.  P1 T2 A2 M1 

13 Aku bertemu kakakku yang mengageti aku pas dikageti aku teriak sekuat 

mungkin dan lari secepat mungkin. 

    M1; M5 

14 Setelah aku keluar aku ditanya sama ibuku ada apa dini kok tergesa-gesa gitu. K2; K5  T2;T3  M1 

     15 Dini lihat pocong da ada yang ngagetin dini kataku. K2; K5  T2;T3  M1 

     16 Setelah itu kakakku ha..ha...ha.. ada apa kakak ketawa bukannya takut malah 

ketawa jawabku. 

  T2;T3 A1 M1; M7 
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     17 Kakak ketawa karena kamu tadi lari dan berteriak keras-keras.    A1 M1 

     18 Oh kakak ternyata ada disana.  P2 T2  M3 

     19 Jawab kakakku, iya malahan kakak yang kagetin kamu. K5  T3  M1 

     20 Aku langsung marah dan sebel ama kakakku.     M1, M3 

     21 Setelah ketaman Indonesia aku pulang ke lampung pengalaman itu tak bisa 

kulepaskan dalam pikiran ku.  

K3; K4 P1; P2 T2   

2.     22 Pada hari libur saya bertamasya ke kebun binatang bersama ayah, ibu, dan 

adikku. 

     

     23 Aku melihat banyak binatang, ada burung, gajah, kuda, beruang dan masih 

banyak lagi. 

     

     24 Pada akhirnya adikku menghilang, saya pun mencari akhirnya tidak ketemu.    A1 M6 

25 dan aku mencari-cari akhirnya dia melihat ikan-ikan yang bagus sekali dan saya 

pun ikut melihatnya lalu ayah ibu datang,kata ibuku harus berhati-hati karena 

banyak binatang buas dan aku melihat binatang yang mengerikan. 

K1  T1; T2; T3  M3;  M5 

26 Aku tidak boleh berjauh-jauh dari ibu dan ayah, dan aku pun melihat bunga 

stroubery, anggur, dll. 

 P3  A1;A2 M2; M3; 

27 Dan ada bunga yang bagus sekali.      

28 Ibu dan ayahku melihat binatang yang besar sekali.      

29 Dan aku mencobanya bunga straubery enak sekali.  P1   M3 

3.     30 Pada waktu kemarin saya pergi kerumah nenek bersama keluarga saya.     M5 

31 Saya pergi dengan saudara saya naik mobil saya senang sekali naik mobil.     M5; M7 

32 Adik saya senang naik mobil, saat perjalanan kami melihat pemandangan.      

33 Waktu sudah sampai disana atau dirumah nenek saya langsung salim sama 

nenek. 

 P1   M1;M5; M7 

34 Sayang sekali rumah nenek saya hancur kena angin puting beliung yang 

kencang. 

 P12 T2 A1 M6 

35 Dan rumah nenek saya dekat laut saya dan adik saya dan sama saudara saya 

kelaut melihat pemandangan laut yang indah sekali ada kapal dan ada bukit. 

  T2  M5 

36 Kami melihat awan yang indah itu jalan terus tidak ada hentinya.    A1 M6 

37 Dan kami melihat mamang saya sedang naik kapal kami memanggil mamang  P12  A1 M3; M5 
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kami. 

38 Dan mamang kami mendengar suara kami, sayangnya mamang kami lagi kerja 

dilaut. 

 P12  A1 M1; M5; M8; 

M7 

39 Dan kami pulang kami main di empang kami kecapean kami beristirahat.   T2  M3;M5 

40 Sudah istirahat kami disuruh makan makan memakai cumi sekarang kami 

kenyang. 

    M5;M7 

41 Dan kami main lagi memancing sudah lama kami memancing kami 

mendapatkan ikan. 

    M5 

42 Ikan itu langsung kami panggang ikan itu dan kami memakan itu dengan adik 

saya. 

   A1 M5 

43 Ibu kami mengobrol dengan nenek saya.      

44 Tidak terasa sudah jam 03.00 kami masih main becek-becekan.    A1 M6; M7 

45 Kami melihat ular itu dipukul memakai kayu sama kakak itu.     M3 

46 Ternyata sekarang sudah jam 05.00 kami harus pulang jadi kami pulang.     M5; M7 

47 Kami besaliman dengan nenek kami.     M6 

48 Kami naik mobil.     M6 

4.     49 Pada suatu hari saya dan keluarga saya pergi ke jakarta.      

50 Saya di Jakarta menginap di tempat nenek saya.       

51 Saya bertamasya ke ancol disana pemandangannya indah sekali. K4 P2 T2   

52 Saya juga ke pulau seribu disana nyaman sekali dan saya bertemu dengan 

sepupu saya. 

K4 P2 T2   

53 Di sana saya senang sekali di ancol saya berenang di sebuah pantai. K4     

54 Saya dan adik saya berenang di sana.      

55 Saya gembira sekali dan saya berfoto-foto dengan badut.      

56 Dan saya ke jakarta naik pesawat terbang ramai sekali dan sejuk sekali. K3    M5 

57 Nenek saya juga senang.      

58 Nenek saya ke lampung saya pulang kelampung naik pesawat terbang lagi di 

sana pengunjungnya ramai sekali. 

K3 P2   M5 

59 Sudah sampai ke lampung saya juga ke kebun binatang di sana saya melihat 

binatang. 

K3    M5 
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5.     60 Aku dan saudara ku pergi kejakarta.      

61 Aku dan saudaraku pergi ke rumah kakakku.      

62 Terus aku sudah nyampai kerumah kakakku, aku langsung pergi ke ancol 

berenang sama adikku dan keluargaku. 

K4    M5 

63 Aku disana ketemu nenekku lagi berenang .  P2  A1 M1; M7 

64 Aku sangat senang ketemu keluarga dari palembang. K3   A1 M1 

65 Aku sudah pulang kerumah kakakku.  P12    

66 Terus sama kakekku langsung kekebun binatang aku melihat banyak sekali 

binatang harimau dan gajah dan lain-lain. 

  T2  M3; M5 

67 Aku dan pamanku jalan-jalan ke pantai, disana luas banget.  P2   M1; M7 

68 Banyak permain dia asik jalan-jalan terus sama keluargaku dan pamanku dan 

om-omku sangat baik sama aku. 

  T2 A1 M5, M6 

69 Kalau aku sedih omku ngajak pergi ke mol-mol aku sangat gembira sama 

keluargaku. 

  T2 A1 M2, M6 

70 Aku dan keluargaku ke rumah nenekku yang aku cintai.      

71 Aku disana banyak teman-temanku sangat baik sama aku.  P2 T2  M3; M5 

72 Kalau aku sedih, aku diajak sama teman-temanku kepermainan yang asyik.      

6.     73 Pada suatu hari aku dan ayah ibuku pergi ke rumah nenek.      

74 Aku langsung membantu nenek ku membuat bubur dan ayahku membantu 

kakek ku berternak sapi. 

 P1   M3 

75 Dan ibuku menyapu halaman rumah nenekku.      

76 Setelah membantu nenekku, aku dan keluargaku langsung menyantap bubur 

buatan nenekku. 

     

77 Aku bertanya kepada nenek ku enak sekali nek buburnya. K5 P1 T2; T3   

78 Besok kita membuat bubur lagi ya nek.   T3   

79 Sudah malam sekarang kamu tidur ya..iya nek.   T2; T3  M3 

80 Selamat malam nek...selamat malam juga.   T2; T3  M3 

81 Besok aku akan berternak sapi dan mengambil susu untuk diminum dengan aku 

nenek kakek dan ayah ibu ku. 

 P1 T2  M3 

82 Dan setengahnya akan aku jual nek ya.   T2; T3  M3 
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83 Sudah tidak apa-apa.   T2; T3  M3 

84 Nanti siang kamu bantu nenek ya ke Ladang untuk menanam ubi jalar dan 

kacang. 

  T2; T3   

85 Ya nenek nanti kalau sudah panen akan nenek jual kan di pasar.     M4 

86 dan kalau nanti kalau semua nanti kamu akan membelikan kamu mainan. K1    M5 

7.     87 Pada liburan nanti aku dan keluargaku berlibur kerumah nenek.  P2 T2   

88 Di sana perjalanan sangat jauh.      

89 Di sana banyak pohon-pohon besar dan jalannya masih bertanah.    A1 M6 

90 Berbeda di kota, di sana jalannya aspal dan aku minep dirumah pamanku.  P12; P22  A1 M1; M6 

91 Lalu aku bertemu nenek ku, nek apa kabar? Baik-baik saja cucuku. K5  T2; T3   

92 Apa kabar kamu, baik nek.     M3 

93 Lalu aku bermain bersama-sama teman-teman ya senang sekali.   T2  M5 

94 Dia dan teman-temannya bermain bola, ah senang.      

95 Lalu melihat pemandangan sangat indah.      

96 Melihat laut dan lain-lain.      

97 Di sana banyak batu-batu besar.      

8.     98 Aku lalu melihat pantai yang sangat indah.      

99 Suatu hari aku diajak ayah dan ibuku bertamasya berkeliling kota, melihat 

kebun binatang, melihat taman bunga dan lain-lain. 

     

100 Tiba-tiba aku melihat ikan yg bagus sekali, kelinci, burung dan lain-lain.  P3 T2   

101 Sesampainya adikku menghilang aku, ayah, dan ibu mencari-cari adikku tiba-

tiba aku melihat adikku rupanya dia sedang asik-asikan melihat harimau. 

K1  T1  M3 

102 Dan sesampainya aku melihat taman bunga yg amat bagus melihat bunga 

mawar, melati, anggrek dan sebagainya. 

 P3 T2  M3 

103 Adik melihat bunga sepatu, ibu melihat bunga matahari, ayah diam saja 

menunggu mereka sudah selesai melihat bunga yg ada di taman bunga. 

 P3   M3 

104 Sesudah itu aku melihat buah-buahan yg baru saja tumbuh melihat buah anggur, 

apel, sirsak dan sebagainya. 

 P3 T2  M5 

105 Adikku melihat buah stobery dan pisang, kalau ayah dan ibu melihat buah nanas 

dan jeruk yg manis sekali.  

 P3   M2 
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106 Seterus itu aku jalan-jalan kepantai udaranya sangat indah dan nyaman.     M3 

107 Aku dibawa ombak kecil dan aku tertawa-tawa, adikku bermain pasir membuat 

istana, bunga, boneka, dan lain-lain. 

     

108 Aku melihat sebuah perahu layar, rumput laut, dan batu karang.      

9. 109 Pada hari libur saya pergi ke kebun binatang bersama keluarga saya.      

110 Saya  melihat banyak binatang yg ada dikebun binatang dan saya harus hatihati 

disana karena banyak binatang buas. 

 P2; P3 T4 A2  

111 Ibu melihat monyet ayah melihat ular dan adik saya melihat burung.   T2   

112 Dikebun binatang ada burung, gajah, harimau, beruang dan ular.   P2 T2   

113 Saya melihat –lihat dan saya bertemu ikan emas.      

114 Saya senang sekali pergi kekebun binatang.  P2    

115 Adik saya menghilang.      

116 Saya pun mencari adik saya, dan akhirnya dia sedang asyik-asyikan.     M4 

117 Ibu saya memerintahkan aku dan adikku, supaya tidak jauh-jauh dari 

keluargaku. 

     

118 Saya dan adikku berkeliling.      

119 Dan saya melihat bunga yg bagus ada bunga strobery, anggur, apel, jeruk.  P3   M2, M3 

120 Dan saya makan-makan.     M3 

121 Makanannya enak sekali sehabis makan saya dan adikku.     M3 

10. 122 Pada suatu hari aku pergi berlibur ke tempat saudaraku yang bernama Isti.      

123 Aku kesana bersama Ibuku yang sekarang sudah almarhum (alm), aku, tante 

atau bibi, Aki atau kakek. 

  T2   

124 Aku di sana main juga ke Monas.      

125 Aku dan keluarga membeli oleh-oleh, di sana juga banyak wisata yaitu Ancol, 

TMII, dan masih banyak lagi. 

     

126 Aku dan keluarga melihat pemandangan di atas monas dan pemandangannya 

indah. 

K4 P12   M3 

127 Sekali aku tidak bisa melupakannya itu adalah pengalaman saya yang sangat 

indah. 

 P12 T2  M3 

128 Tetapi sayangnya ayahku tidak ikut pas aku ke sana.   T2  M1 
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129 Tapi aku merasa senang karna aku bisa pergi ke Jakarta.      

130 Pas hari libur kemarin tanggal 27-6-2009 saudaraku main ke lampung. K3 P7   M1 

131 Dan ia sesampainya  di lampung pas tanggal  26-6-2009 ibu aku meninggal. K3 P7   M3 

132 Dia sudah sampai lampung itulah terakhir kalinya ia melihat wajah waknya.     M5 

133 Setelah itu ia tidak bisa bertemu lagi dengan waknya karna sudah tiada.   T2   

11. 134 Pada hari libur aku dan keluargaku akan berkunjung kerumah nenek.  P2    

135 Sungguh asyik pemandangan, udaranya sangat-sangatlah segar.  P12   M5 

136 Rumah nenek ku berada di desa tritunggal tepatnya di semarang, Jawa Tengah. K3     

137 Terlihat banyak sekali hewan di sana ada kuda, kerbau, ayam, kambing, bebek, 

dan sapi. 

     

138 Saat aku di sana sungai mengalir deras.      

139 Padi di sawah tumbuh subur, petani semakin giat bekerja.      

140 Pepohonan di sana tumbuh subur.      

141 Sampailah aku di rumah nenek.      

142 Disana nenek sudah menyambut kedatanganku walau rumah nenekku terlihat 

kecil tetapi dihalaman belakang rumah nenekku terdapat bermacam-macam 

jenis pepohonan misalnya : jambu, rambutan, duku, salak, mangga, jambu biji, 

dan durian. 

     

143 Tetapi kakakku sudah meninggal dunia sewaktu aku berumur 6 tahun.  P6    

144 Aku sangat senang bermain disana.  P2    

145 Setiap jam 6 pagi nenek, aku, dan keluargaku berolah raga bersama.  P6   M5 

146 Saat pergi ke kandang sapi untuk memeras susu aku tekejut melihat sapi-sapi 

disana. 

 P2 T2   

12.  147 Andi bermain bola dilapangan Andi senang sekali.  P2; P12 T2   

148 Bermain bola dia sama kakaknya bermain bola juga juga Andi dan kakaknya 

bermain bola. 

    M3 

149 Ia berjatuhan dia berluka –luka.  P11  A1 M7 

150 Dia disuruh sama ibunya suruh pergi ke pasar membeli sayur-sayuran.     M5 
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151 Dia sama bapaknya naik bermotor .     M1; M7 

152 Dia sangat senang sekali bernaik motor.     M7 

153 Kakak dan adik bermain bola bersenang –senang sampai ketawa-tawa.     M7 

154 Risky menemu keong dia lagi bermain bola.     M3; M6 

155 Kelvin risky keong mas pulang langsung . K2    M3 

156 Didepan rumah dia Kelvin diuber anjing sampai andi berjatuh-jatuh berluka-

luka dan berdarah. 

 P2   M5 

157 Andi dan kelvi dan risky pergi ke kebun binatang. K2  T2   

158 Kelvin dan andi bernaik kuda-kuda. K2   A1; A2 M6 

159 Dan risky bernaik gajah melihat harimau.     M3; M6 

160 Risky melihat singa dan Kelvin melihat monyet lagi makan sama anaknya lagi.     M3 

13.  161 Pada saat liburan saya pergi ke pantai dengan keluarga saya.      

162 Saya senang sekali lalu saya berenang dengan keluarga saya.      

163 Lalu sehabis berenang saya bermain dengan adik saya.     M3 

164 Selesai sehabis bermain lalu saya makan siang dengan keluarga saya.     M3 

165 Selesai makan siang kami berenang lagi dengan keluarga saya.      

166 Lalu saya melihat pemandangan yang  sangat indah .      

167 Ada kapal laut ada ikan dan bermacam-macam hiasan di laut.   T2   

168 Sehabis itu saya mancing ikan, asyik sekali rasanya memancing ikan itu.     M3; M5 

169 Lalu saya mendapat ikan yang sangat besar dan lucu.      

170 Terus saya menangkap ikan lagi rupanya saya dapat yang kecil.     M3 

171 Pas sedang memancing kaki saya dicapit kepiting rasanya sakit sekali.     M3 

172 Kayak ditusuk dengan beling rasanya sakit saya hampir nangis.     M3 

173 Lalu saya diobatin dengan ibu saya, saya sudah tidak merasa sakit lagi.     M1 

174 Tetapi saya tidak boleh bermain lagi ke tepi laut kaki saya masih terasa sakit.     M3 

175 Kami lalu pulang karena sudah sore sudah jam lima sore.  P4   M5; M8 

14.  176 Pada suatu hari aku pergi ke Jakarta bersama keluargaku ketempat nenekku.  P2    

177 Aku berlibur ke Jakarta pada tanggal 23-9-2007 aku pergi ke Jakarta sehabis 

lebaran. 

 P7   M5 

178 aku pergi ke Mall, ketaman mini, ke keong mas, dan ke Monas. K1    M3 

179 Aku pergi dengan bibi, pamanku, kakekku, kakakku dan ibu, bapak, adikku.     M5 
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180 Pemandangannya sangat indah dan bersih sekali.     M5 

181 Tetapi tiba-tiba ada gempa bumi yang kuatnya hampir 7,2 sekalaliter atau listar.     M5 

182 Tetapi rumah nenekku tidak rubuh cuma goyang saja lampu.     M3 

183 aku ke tempat saudaraku lagi yg  di bandung dan aku melihat keadaan mereka di 

sana. 

K1; K3 P3   M5 

184 Tetapi rumah dll hancur rata dengan tanah.  P3    

185 Mereka bersedih dan aku juga bersedih.      

186 Waktu itu mereka tidak bersekolah dan aku menyumbangkan uang lebaran ku.  P1   M3 

187 Aku menyumbangkan hanya seratus ribu rupiah (100.000,00).  P5   M3 

188 Aku kepingin menyumbangkan semua uang lebaranku tetapi didompetku hanya 

ada uang seratus ribu rupiah (100.000,00).  

 P3   M1 

189 Aku bersedih sepanjang hari aku memikirkan mereka terus.     M3 

190 Aku bersedih sepanjang hari dan sekarang aku sudah tidak bersedih lagi.      

191 Aku sekarang berbahagia karena saudaraku sudah dibangun rumahnya.      

192 Dan mereka sudah berkembali sekolah lagi dan aku senang sekali karena 

mereka bisa hidup kembali. 

    M3; M8 

15.  193 Pada suatu hari aku bertamasya bersama keluargaku dan teman-temanku dan 

saya melihat seperti binatang gajah, burung merak, harimau, dan lain-lainnya. 

    M5 

194 Setelah jam 2 aku dan keluargaku pergi ke suatu tempat yaitu rumah yang kecil.  P4    

195 Dan aku bertemu dengan seorang nenek2 itu dan nenek itu tinggal sendiri.  P3   M5 

196 Dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah itu.      

197 Aku menginap di situ dan setelah itu sesudah siang.     M3 

198 Aku kepengen ke Jakarta.     M1 

199 Dan aku ke sana menaik kapal terbang ke Jakarta dan aku senang sekali menaik 

kapal itu setelah berkumpul di hotel ancol dan aku tidur sangat nyenyak sekali. 

    M3 

200 Dan sudah siang aku dan temanku berenang di pantai ancol dan teman-temanku 

sangat gembira. 

    M3 

201 Dan keesokan harinya ke tiga harinya setelah itu pulang ke tempat aku sendiri.     M5 

202 Dan aku dan keluarga naik pesawat.     M5 

203 Dan aku tidur sangking kelelahan aku pergi setiap hari.      

204 Dan aku capek banget di kapal itu aku di gendong.      
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16.  205 Aku diajak paman pergi ke pameran saya bersama kakak saya bernama Andi, 

Soni, dan saya. 

    M3 

206 Bermain-main saya senang di ajak paman pergi ke pameran.       

207 Tetapi kakak saya malah pergi ke toko baju paling bawah.      

208  Dia tidak mau bersamaku karena dia benci denganku.      

209 Dia tidak mau bermain sama aku langsung paman bertemu teman-temannya dia 

sangat senang telah bertemu temannya langsung kakakku berantam bersama 

anak yang nakal. 

 P12 T3   

210 Langsung saya tolongkan saya juga ikut membantu kakakku digebukin dengan 

anak yang nakal. 

    M3 

211 Kakakku sangat kasian dia babak belur kakakku mengajak berantam lagi aku 

kasian dengan nya dia langsung di gebukin sampai pamanku pulang kerumah 

dia manggilkan aku dan kakakku ditinggal sama pamanku dia lupa kalau aku lg 

menolong kakakku ada seorang lagi mau pulang. 

 P2 T2  M3 

212 Saya dan kakakku ikut bersama teman pamanku, dia sangat baik dan santun.      

213 Dia mengantarku pulang bersama kakakku langsung kakakku pergi bermain 

bersama teman-temannya bermain petak umpet. 

    M8 

214 Kakakku sangat senang bermain dengan teman-temannya langsung bermain 

bola bersama teman saya di lapangan saya bermain dengan dodi, dedi, itu akhir 

cerita saya bersama paman. 

    M3 

17.  215 Pada suatu hari saya dan keluarga saya pergi ke laut untuk berlibur bersama 

keluarga. 

    M5 

216 Disana saya melihat pemandangan yg indah sekali.  P2; P3    

217 Disana saya berenang sampai pinggir2 laut.  P2; P3    

218 Disana saya mengelilingi pulau dan saya melihat pemandangan yg bagus sekali 

dan angin yg dingin. 

 P2; P3    

219 Saya melihat orang memancing di tengah laut.       

220 Dan saya senang sekali berenang bersama keluarga saya bisa bahagia untuk 

bermain air dilaut. 

    M3 

221 saya senang sekali tiba disana dan saya mengelilingi pantai.      

222 Keluarga saya sangat gembira di sana saya melihat ikan-ikan yg bagus.  P3 T2   
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223 Sudah sore saya pulang bersama keluarga dika. K2    M3 

224 Dirumah saya senang sekali dan besoknya saya pergi ke Jakarta berlibur ke 

tempat saudara yg ada disana saya pergi ke Jakarta menaik kapal laut. 

 P2; P3  A1 M7 

225 Saya menginap tempat saudara saya disana melihat monas yg tinggi dan saya 

senang sekali. 

K4 P2; P22; P3 T2   

18.  226 Pada hari minggu aku dan saudaraku pergi ke pantai.      

227 Pemandanganya sangat indah, alat tranportasinya banyak sekali.      

228 Ada mobil ada motor dan ada juga kapal laut.   T2   

229 Sebelum berenang aku disuruh ibuku makan dulu.      

230 Kalau belum makan bisa bisa sakit perut.     M5 

231 Sehabis makan aku baru berenang.   T2  M1 

232 Lalu aku melompat bur bur.      

233 Aku suruh ibuku menebeng ban.     M4 

234 Lalu aku berenang lagi.      

235 Sudah berenang aku bermain pasir.   T2   

236 Aku membuat kolam dengan pasir lalu air datang ha jadi ancur deh kolamnya.  K5  T2; T3   

237 Aduh air itu nakal bisa bisanya dia menghancurkan kolamku.   T2; T3   

238 Lalu aku berenang lagi ke laut tetapi pengunjung banyak yang ke ujung sampai 

ada yang tenggelam di laut. 

     

239 Aku suruh ibuku berenang di pinggir saja aku takut tenggelam.     M3; M5 

240 lalu ada teman aku bernama rian. K1; K5 P12    

241 Lalu aku main sama dia di laut mencari ikan, kepiting dan masih banyak lagi.  P12 T2 A1  

242 aku mendapat bintang laut, uh lucunya lalu rian mendapat kepiting besar. K1; K5     

243 Lalu aku dipanggil ibuku suruh makan dulu supaya tidak sakit perut lalu sehabis 

makan aku dan ayahku menaiki kapal laut. 

  T2  M4; M5 

244 Sehabis menaik kapal laut lalu aku disuruh ibuku suruh mandi sehabis mandi 

aku memakai bajuku. 

   A1 M4; M5 

245 Lalu aku pulang, hari sudah sore aku pulang menaiki mobil.     M5 

246 Perjalanan pulang ke rumah sangat indah sampai sampai aku berlibur.     M8 
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Jumlah Kesalahan K1 = 10 

K2 = 5 

K3 = 12 

K4 = 8 

K5 = 2 

K6 = 2 

P1 = 5      P3 = 17 

P11 = 2    P4 = 4 

P12 = 9    P5 = 2 

P2 = 29    P6 = 2 

P21  = 1   P7 = 3 

P22 = 2 

 

T1 = 2 

T2 = 45 

T3 = 14 

T4 = 2 

A1 = 19 

A2 = 2 

M1 = 5 

M2 = 15 

M3 = 56 

M4 = 7 

M5 = 49 

M6 = 8 

M7 = 15 

M8 = 3 

 

 

Keterangan Kode: 
K : huruf kapital       P6 : penulisan angka       

K1 : huruf kapital di awal kalimat     P7 : Penulisan tanggal 

K2 : huruf kapital untuk nama orang     T : tanda baca     

K3 : huruf kapital untuk nama kota     T1 : tanda titik 

K4 : huruf kapital untuk nama khas geografi    T2 : tanda koma   

K5 : huruf kapital untuk petikan langsung    T3 : tanda petik      

K6 : kesalahan penulisan huruf kapital di tengah- tengah kalimat  T4 : tanda hubung       

P : penulisan kata       A1 : pengafikskan    

P1 : penulisan kata ganti      A2 : kata ulang 

P11 : penulisan kata ganti yang tidak perlu    M1 : pengaruh bahasa daerah 

P12 : penggunaan kata ganti yang tidak tepat    M2 : pengaruh bahasa asing 

P2 : penulisan kata depan      M3 : kerancuan   

P21 : penggunaan kata depan yang tidak tepat    M4 : keambiguan      

P22 : tidak adanya kata depan      M5 : kemubaziran  

P3 : penulisan singkatan      M6 : ketidaktepatan bentuk kata 

P4 : penulisan waktu       M7 : ketidaktepatan makna kata 

P5 : penulisan mata uang       M8 : kesalahan nalar    

          

      

Keterangan nama-nama siswa : 

1.1Dini Permata Sari     12.1  Fatur 

2.1 Putri Dian Pratiwi     13.1 Redi Juliadi 

3.1 Alingga Maheswara     14.1 Titi Wijayanti 

4.1 Dea Elfira Drimasiswi    15.1 Sherly.D. 

5.1 Nurul Chotimah      16.1 Yoga Adi Saputra 
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6.1 Ulfa Janiyati      17.1 Melyani Idelia Fitri 

7.1 Hisbi      18.1 Ramadhan Saputra 

8.1 Inny  Hikmatin     19.1 Anas 

9.1 Dea Amanda     20.1 Biqram Anwar 

10.1 Dahliana Nur Utami     21.1 Adela Septiana 

11.1 Erita Safitri     22.1 Rega 

 


