
I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Bahasa 
 

Keraf (1994) mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antaranggota masyarakat, 

berupa lambang bunyi, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pendapat tersebut menyatakan 

bahwa bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi berupa lambang bunyi ujaran yang 

mempunyai makna dan arti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa adalah alat 

komunikasi manusia berupa lambang bunyi ujaran yang memiliki makna dan arti. 

 

Chaer (1998:1) mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh 

sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Maksud pernyataan 

tersebut, menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem yang tersusun menurut kaidah tata 

bahasa Indonesia. 

 

2.2 Fungsi Bahasa 

Fungsi bahasa menurut Keraf ( 1994:3) sebagai berikut. 

1. Menyatakan Ekspresi 

Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa menyatakan secara terbuka segala 

sesuatu yang tersirat di dalam pikiran seseorang, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan 

keberadaannya. 

 

 

2. Alat Komunikasi 



Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Dengan komunikasi, 

seseorang dapat menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui kepada 

orang lain. 

3. Alat Mengadakan Integrasi dan Adaptasi Sosial 

 Melalui bahasa seorang anggota masyarakat perlahan-lahan belajar mengenal segala adat-

istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat. Bahasa digunakan untuk menyesuaikan diri 

(berbaur) dengan masyarakat.  

4.  Alat Mengadakan Kontrol Sosial 

 Kontrol sosial adalah usaha untuk memengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang-orang 

lain. Dengan kontrol sosial, bahasa itu memunyai relasi dengan proses-proses sosialisasi 

suatu masyarakat. 

 

2.3 Kesalahan Berbahasa 

Kesalahan merupakan sisi yang memunyai cacat pada ujaran atau tulisan pelajar. Kesalahan 

tersebut merupakan bagian-bagian konversasi atau komposisi yang menyimpang dari norma 

baku atau norma terpilih dari performansi bahasa orang dewasa (Tarigan, 1990: 141). 

 

Analisis kesalahan berbahasa terutama ditujukan kepada bahasa yang sedang dipelajari atau 

ditargetkan dapat membantu dan bahkan sangat berguna sebagai sarana kelancaran program 

pengajaran yang sedang dilaksanakan. Maksudnya, dengan analisis kesalahan para guru ataupun 

para penulis buku teks dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi para siswa. 

 

Seorang guru dalam mengajarkan bahasa sering menemukan kesalahan-kesalahan yang dibuat 

para siswanya. Kesalahan-kesalahan itu dapat menyangkut aspek kebahasaan seperti pada ejaan, 

pembentukan kata, dan keefektifan kalimat. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, telah 



banyak usaha guru untuk mengatasi kesalahan berbahasa siswa agar proses belajar-mengajar 

bahasa berhasil dengan baik. 

 

Ditinjau dari segi penyimpangan kebahasaan yang dilakukan oleh siswa, sebaiknya guru wajib 

mencari sumber dan penyebab kesalahan itu. Pada saat mengoreksi pekerjaan siswa, guru 

menemukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang telah ditemukan itu dikumpulkan 

kemudian diklasifikasikan, ditentukan sifat dan jenis kesalahannya, dan ditetapkan daerah 

kesalahannya. Kegiatan guru semacam inilah yang sebenarnya disebut kegiatan analisis 

kesalahan  (Tarigan :1990). 

 

Dalam kaitannya dengan pengertian analisis, Chrystal (dalam Tarigan, 1990:32) mengatakan 

bahwa analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, 

dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa yang sedang 

belajar bahasa kedua atau bahasa asing dengan menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur 

berdasarkan kebahasaan. 

 

Analisis kesalahan berbahasa berdampak positif terhadap pembelajaran bahasa. Bahasa sebagai 

perangkat kebiasaan dipakai setiap orang sebagai media komunikasi yang sangat kompleks. Pada 

umumnya pemakai bahasa dalam berbahasa cenderung menggunakan jalan pikirannya tanpa 

mempertimbangkan aturan-aturan yang ada dalam bahasa. Akan tetapi, di samping itu ada juga 

siswa yang memperhatikan kaidah-kaidah atau aturan bahasa yang berlaku sehingga 

menghasilkan konsep sesuai dengan struktur bahasa yang dipelajari. 

 

Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru dan 

peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang 



terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu 

berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian taraf keseriusan kesalahan itu (Tarigan, 

1990:68). 

 

Faktor kemungkinan (Borneo, 2008) kesalahan berbahasa terjadi akibat kebiasaan berbahasa 

(language habit) yang salah sehingga terjadi kesalahan berbahasa (language error). Kebiasaan 

berbahasa ini terjadi secara spontan dan biasanya sukar dihilangkan kecuali lingkungan 

bahasanya diubah misalnya dengan menghilangkan stimulus yang membangkitkan kebiasaan itu. 

Sebagai contoh ada seseorang yang sudah terbiasa menggunakan kata /daripada/ bukan sebagai 

kata pembanding tetapi sebagai pengganti kata /dari/, misalnya dalam tuturan :“Tujuan daripada 

organisasi kita adalah untuk mencapai…..” Contoh lain ada seseorang sudah terbiasa 

menggunakan frasa /yang mana/ bukan dalam fungsinya sebagai penanya, dalam tuturan “Tidak 

lupa kepada pembawa acara yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 

menyampaikan sambutan….”  

 

Dari sekian kebiasaan (bisa jadi sifatnya perseorangan) ada juga kebiasaan yang sudah 

menggejala umum yaitu para penutur menggunakan kata ganti /kita/ sebagai pengganti /kami/ 

yang berarti sebagai orang pertama banyak, bahkan menggantikan kata /saya/ sebagai orang 

pertama tunggal. Beberapa orang yang diwawancarai di televisi seperti kalangan artis, pengusaha 

atau siapa saja dapat dipastikan dia akan menggunakan kata /kita/. Pak Bendot (alm) dalam iklan 

layanan masyarakat waktu menyikapi kenaikan TDL menyebutkan “Agar kita-kita mendapat 

angin toh...” Mungkin menurut rasa bahasanya kata itu masih kurang jamak sehingga dibuat kata 

ulang. 

 



Kesalahan kedua karena perbedaan struktur bahasa ibu dengan bahasa yang digunakannya dalam 

pergaulan atau komunikasi resmi. Misalnya dengan adanya perbedaan antara bahasa ibu Sunda 

atau Jawa dengan bahasa Indonesia, maka akan terjadi interferensi dari bahasa kesatu ke bahasa 

kedua.  

2.4 Ejaan Yang Disempurnakan dalam Bahasa Indonesia 

Ejaan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 

Ejaan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1972 dan direvisi tanggal 9 September 1987. Kaidah 

ejaan ini telah diterbitkan dalam buku yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

yang Disempurnakan (1987 edisi Balai Pustaka; 1993 edisi yang direvisi terbitan Grasindo). 

“Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” mengatur hal-hal berikut: 

1. penggunaan huruf, 

2. pemenggalan kata, 

3. penggunaaan huruf  kapital, 

4. penggunaaan huruf miring, 

5. penggunaaan tanda-tanda baca, 

6. penulisan kata, 

7. penulisan singkatan dan akronim, 

8. penulisan angka dan bilangan, 

9. penulisan unsur serapan. 

Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sudah membicarakan 

secara terperinci mengenai ejaan di atas. Oleh karena itu, perihal ejaan tidak lagi dibahas secara 



khusus dalam teori ini. Dalam menganalisis kesalahan berbahasa, penulis mempelajari buku itu 

dan sekaligus menjadikannya acuan. 

Berikut ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menganalisis kesalahan berbahasa siswa, 

antara lain seperti yang disebutkan di bawah ini. 

2.4.1 Penggunaan Huruf Kapital 

Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata ganti “Anda”, pada awal kalimat, unsur 

nama orang, untuk penamaan geografi, petikan langsung, dan  nama jabatan atau pangkat yang 

diikuti nama orang atau instansi, pada nama negara, pemerintahan, lembaga negara, juga 

dokumen (kecuali kata dan). 

Contoh penggunaan huruf kapital sebagai berikut. 

(1) Ke mana Anda mau pergi Bang Toyib? 

(2) Slamet Warjoni Jaya Negara. 

(3) Pak kumis bertanya, “Siapa yang mencuri jambu klutuk di kebunku?” 

(4) Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional. 

(5) Mahkamah Internasional dan  Republik Rakyat Cina. 

 

 

2.4.2 Pemakaian Tanda Baca 

2.4.2.1 Tanda Baca Koma (,) 



Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan; untuk 

memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh 

kata seperti, tetapi, dan melainkan; dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara 

kalimat yang terdapat pada awal kalimat; dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari 

bagian lain dalam kalimat. Untuk kaidah-kaidah pemakaian tanda koma yang lainnya dapat 

dilihat dibuku pedoman EYD. 

Contoh penggunaan tanda koma sebagai berikut. 

a) Saya menjual baju, celana, dan topi. 

b) Saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. 

c) Oleh karena itu, kamu harus datang. 

d) Kata adik, “Saya sedih sekali”. 

Contoh penggunaan tanda koma yang salah adalah ”Saya membeli udang, kepiting dan ikan”. 

Pada kalimat tersebut terlihat kesalahan penggunaan tanda koma pada kata setelah kepiting. 

Seharusnya setelah kata kepiting diikuti tanda koma karena kalimat di atas merupakan suatu 

pemerincian. 

2.4.2.2 Tanda Titik (.) 

Penggunaan tanda titik yang sering ditemukan pada siswa sekolah dasar yaitu dipakai pada akhir 

kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan; dipakai pada akhir singkatan nama orang; dipakai 

pada akhir singkatan gelar, jabatan, dan pangkat. 

 

Contoh penggunaan tanda titik sebagai berikut. 

(a) Saya suka makan nasi. 



(b) Irwan S. Gatot 

(c) Dr. (Doktor) 

(d) Pukul 7.10.12 (pukul 7 lewat 10 menit 12 detik) 

2.4.2.3 Tanda Seru (!) 

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang 

menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh: 

Alangkah mengerikannya peristiwa itu! 

2.4.2.4 Tanda Tanya (?) 

Tanda tanya dipakai sesudah kalimat yang menggunakan kata apa, siapa, mana, 

mengapa/kenapa, bagaimana. Contoh : Siapa namamu? 

2.4.3 Penulisan Kata 

2.4.3.1 Penulisan Kata Ganti -ku, kau-, -mu, dan -nya 

Kata ganti -ku dan kau- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya; -ku,      -mu, dan -nya 

ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 

Bentuk salah : Kenapa kau matikan radio itu?                                                                                     

Bentuk benarnya : Kenapa kaumatikan radio itu?  

2.4.3.2 Penulisan Kata Depan ( Preposisi ) 

Kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. 

Bentuk salah : diantaranya dan dimana 

Bentuk benarnya : di antaranya dan di mana 

 

2.4.3.3  Penulisan Singkatan dan Akronim 



Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. 

Misalnya :        

M.Sc.   (Master of science)  

DPR  Dewan Perwakilan Rakyat 

dll.  dan lain-lain 

Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun 

gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata.  

 Misalnya : 

ABRI  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

Kowani Kongres Wanita Indonesia 

pemilu  pemilihan umum 

 

2.4.3.4 Penulisan Angka dan Lambang Bilangan 

Lambang bilangan dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika 

beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. 

Contoh : 

(1) Amir menonton drama itu sampai tiga kali. 

(2) Kendaraan yang ditempah untuk pengangkutan umum teriri atas 50 bus, 100 helicak, dan 

100 bemo. 

 

 

 

2.4.3.5  Penulisan Tanggal 



Penulisan tanggal yang sesuai EYD adalah nama bulan ditulis dengan huruf. Contohnya adalah 

30 Juni 2009. 

 

2.5 Pembentukan Kata 

Pembentukan kata menurut Ramlan (1987) menyangkut tiga aspek yaitu 

a) afiksasi  (pengimbuhan); 

b) reduplikasi (pengulangan); dan 

c) kompleksasi (pemajemukan). 

Pada pembentukan kata, penulis memfokuskan pada afiksasi dan reduplikasi. 

 

2.5.1 Afiks ( Imbuhan ) 

Afiks menurut Ramlan (1987: 50) adalah suatu satuan gramatik terikat yang di dalam suatu kata 

merupakan unsur yang bukan kata, yang memiliki kesatuan-satuan lain untuk membentuk kata 

atau pokok kata baru.  

 

Ramlan (1987:55) mengklasifikasikan afiks menjadi dua golongan yaitu afiks yang produktif dan 

afiks yang improduktif. Afiks yang produktif adalah afiks yang hidup, yang memiliki 

kesanggupan yang besar untuk melekat pada kata-kata atau morfem-morfem. Sedangkan afiks 

yang improduktif adalah afiks yang sudah usang, yang distribusinya terbatas`pada beberapa kata, 

yang tidak lagi membentuk kata-kata baru. 

 

Contoh afiks yang produktif adalah afiks -wan seperti bangsawan, hartawan, jutawan, 

karyawan, usahawan, dan sukarelawan. Demikian pula afiks per-an, misalnya pertokoan, 

perkebunan, perkuliahan, dan sebagainya. Afiks peN-an misalnya pemikiran, penghijauan, 



pembangunan, dan sebagainya. Afiks ke-an, misalnya keadilan, kewargaan, keberangkatan, dan 

sebagainya (Ramlan, 1987:56). 

 

Contoh afiks yang improduktif misalnya afiks -man, yang terdapat pada kata budiman dan 

seniman. Afiks-afiks -el-, -er-, dan -em-, misalnya gemetar, gerigi, gemuruh, dan seruling. Afiks 

-da yang terdapat pada kata-kata yang menyatakan hubungan kekeluargaan, misalnya adinda, 

kakanda, ayahanda, dan ibunda (Ramlan, 1987:56). 

 

Ramlan (1987: 75) mengemukakan bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat tiga proses 

perubahan fonem, yaitu 

a. proses perubahan fonem; 

b. proses penambahan fonem; 

c. proses hilangnya fonem. 

 

a. Proses Perubahan Fonem 

Proses perubahan fonem terjadi akibat pertemuan morfem meN- dan peN- dengan bentuk 

dasarnya. Perubahan-perubahan itu bergantung pada kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. 

Kaidah-kaidah perubahannya dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Ramlan, 1987: 76). 

1) Fonem / N / pada morfem meN- dan peN- berubah menjadi fonem / m / apabila bentuk 

dasar yang mengikutinya berawal / p, b, f /. Misalnya             (Ramlan, 1987: 76) : 

meN-  +  paksa  →  memaksa 

meN- +  bantu  →  membantu 

peN- +  fitnah  →  pemfitnah 

2) Fonem / N / pada morfem meN- dan peN- berubah menjadi fonem / n / apabila bentuk dasar 

yang mengikutinya berawal / t, d, s /. Misalnya  



(Ramlan, 1987: 77) : 

meN-  +  tulis  →  menulis 

peN- +  syukuri  mensyukuri 

meN- +  datang  mendatang 

3) Fonem / N / pada morfem meN- dan peN- berubah menjadi fonem / ň / apabila bentuk dasar 

yang mengikutinya berawal / c, j /. Misalnya (Ramlan, 1987: 79): 

peN- +  cukur → pencukur /pəňcukur/ 

meN- +  jual →  menjual /məňjual/ 

4) Fonem / N / pada morfem meN- dan peN- berubah menjadi fonem / ŋ / apabila bentuk dasar 

yang mengikutinya berawal / k, g, x, h, dan vokal /. Misalnya ( Ramlan, 1987: 81 ): 

meN-  +  kacau  →  mengacau 

peN- +  garis → penggaris 

meN- +  khayal  →  mengkhayal 

peN- +  hias → penghias 

meN-  +  angkut  →  mengangkut 

peN- +  ikat → pengikat 

meN-  +  emban  →  mengemban 

meN-  +  operasi →  mengoperasi 

peN- +  uji → penguji 

b. Proses Penambahan Fonem 

Proses penambahan fonem biasanya terjadi pada dasar kata yang bersuku satu atau suku tunggal. 

Hal ini pun sangat terbatas dan terjadi sebagai akibat pertemuan dasar kata yang bersuku tunggal 



itu dengan morfem meN- dan peN-. Fonem tambahannya itu adalah / ә /, sehingga berubah 

menjadi / menә / dan / penә /. Misalnya : 

 meN-  +  bom  →  mengebom 

meN-  +  las  →  mengelas 

peN- +  cat → pengecat 

peN- +  pak → pengepak 

 (Tarigan, 1985: 38) 

 

c. Proses Hilangnya Fonem 

Proses hilangnya fonem / N / pada meN- dan peN- terjadi akibat pertemuan morfem meN- dan 

peN- dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem / l, r, y, w, dan nasal / (Ramlan, 1987: 

87). Misalnya : 

meN-  +  lerai  →  melerai 

peN- +  ramal → peramal 

peN- +  waris → pewaris 

peN- +  nyayi → penyanyi 

peN- +  malas → pemalas  

(Ramlan, 1987: 87) 

 

Fonem / r / pada morfem ber-, per-, dan ter- hilang akibat pertemuan morfem-morfem itu dengan 

bentuk dasar yang berawal dengan fonem / r / dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir 

dengan /әr/ (Ramlan, 1987: 87). Misalnya: 

ber- +  rantai → berantai 

ter- +  rekam → terekam 



Fonem-fonem / p, t, s, k / pada awal morfem hilang akibat pertemuan morfem meN- dan peN- 

dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem itu          (Ramlan, 1987: 87). Misalnya 

: 

meN- +  paksa → memaksa 

meN- +  tulis → menulis 

peN- +  sapu → penyapu 

peN- +  karang → pengarang 

(Ramlan, 1987: 89) 

 

2.5.2 Reduplikasi ( Pengulangan ) 

Ramlan (1987: 89) menyatakan Reduplikasi atau pengulangan adalah pengulangan satuan 

gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil 

pengulangan itu disebut kata ulang. 

 

Berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya, pengulangan dapat digolongkan menjadi empat 

(Ramlan, 1987: 62), yaitu sebagai berikut.  

a) Pengulangan Seluruh 

Pengulangan seluruh adalah pengulangan seluruh bentuk dasar, tanpa perubahan fonem dan 

tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks.  

 

Misalnya : 

  sepeda → sepeda-sepeda 

  buku → buku-buku 

  sekali → sekali-sekali 



 (Ramlan, 1987: 62) 

b)  Pengulangan Sebagian 

Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Misalnya : 

daun → dedaunan 

pohon → pepohonan 

tamu → tetamu 

(Ramlan, 1987: 63) 

c) Pengulangan Berkombinasi  

Dalam pengulangan ini bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses 

pembubuhan afiks, maksudnya pengulangan itu terjadi bersama-sama pula mendukung satu 

fungsi. Misalnya : 

anak → anak-anakan 

mahal → semahal-mahalnya 

orang → orang-orangan 

(Ramlan, 1987: 67) 

d)  Pengulangan Perubahan Fonem 

Kata ulang yang pengulangannya dibentuk dari bentuk dasar yang diulang seluruhnya dengan 

perubahan fonem. Misalnya : 

balik → bolak-balik 

gerak → gerak-gerik 

Kata bolak-balik dibetuk dari bentuk dasar balik yang diulang seluruhnya dengan perubahan 

fonem, adalah dari / a / menjadi / o /, dan dari / i / menjadi / a /. Pada gerak-gerik terdapat 

perubahan fonem, dari fonem / a / menjadi fonem / i / (Ramlan, 1987: 68). 



 

2.6 Kalimat Efektif dan Kalimat Tidak Efektif 
 

2.6.1 Kalimat Efektif  

Kalimat Efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna 

(Putrayasa, 2007). Kejelasan ide atau gagasan yang didengar atau dibaca oleh seseorang 

tergantung dari kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, agar ide yang disampaikan dapat 

diterima pembaca hendaknya kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif. Kalimat dikatakan 

efektif bila mampu mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi (Badudu, 

1988:126).  

 

Kalimat efektif adalah kalimat yang sanggup menyampaikan pesan penulis kepada pembaca 

sama benar seperti yang dimaksud penulis sehingga pembaca dapat menangkap dengan mudah, 

jelas, dan tepat informasi yang disampaikan (Soegiarto, 1984:60).  

 

2.6.2 Kalimat Tidak Efektif 

Kalimat tidak efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengaruh bahasa daerah, pengaruh 

bahasa asing, kerancuan, keambiguan, kemubaziran, ketidakefektifan bentuk kata, ketidaktepatan 

makna kata dan kesalahan nalar         (Putrayasa, 2007). Faktor-faktor yang menyebabkan 

ketidakefektifan kalimat sebagai berikut. 

2.6.2.1 Pengaruh Bahasa Daerah  

Kata-kata bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tampaknya tidak 

menjadi masalah jika digunakan dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Akan tetapi, bahasa daerah 

yang belum berterima dalam bahasa Indonesia inilah yang perlu dihindari penggunaanya agar 

tidak menimbulkan kemacetan dalam berkomunikasi sehingga yang disampaikan menjadi tidak 

efektif. 



Contohnya : 

a) Buku itu dibeli oleh saya. (buku eta dipeser ku abdi)                                             

b) Atas perhatian Saudara kami haturkan terima kasih. 

c) Teknologinya Jepang jauh lebih maju dari kita. 

(Putrayasa, 2007) 

 

 

2.6.2.2 Pengaruh Bahasa Asing   

Pengaruh bahasa asing akhir-akhir ini sangat besar. Beberapa kata yang berasal dari bahasa 

Inggris sering dipakai selain kata-kata dari bahasa Indonesia yang searti dengan kata-kata itu, 

sedangkan penggunaannya dalam kalimat kadang-kadang kurang tepat sehingga kalimat menjadi 

tidak efektif dan pada akhirnya kalimat tersebut tidak dapat dipahami oleh pendengar. 

1) Aeroplanes which cross the Atlantic are jets. 

2) He knows a restaurant where we can get a drink. 

Kalimat terjemahan sebagai berikut. 

1) Pesawat-pesawat yang mana mengarungi Lautan Atlantik itu adalah jet. 

2) Dia tahu rumah makan di mana kita bisa mendapatkan minuman. 

 

Yang mana, di mana bukan kata sambung atau konjungsi melainkan kalimat tanya. 

(a) Di mana Anda tinggal?  

(b) Kelompok kerja Anda yang mana? 

 

Contoh kesalahan kalimat karena pengaruh struktur bahasa asing. 

(1) Burung itu segera terbang ke sarang di mana ia meninggalkan anak-anaknya. 

(2) Acara berikutnya adalah “Kuis Siapa Berani” di mana Alya Rohali menjadi pembawa 

acaranya. 



 

Alternatif perbaikannya sebagai berikut. 

(1) Burung itu segera terbang ke sarang tempat ia meninggalkan anak-anaknya. 

(2) Acara berikutnya adalah “Kuis Siapa Berani” dengan Alya Rohali sebagai pembawa 

acaranya (Putrayasa, 2007). 

 

2.6.2.3 Kontaminasi atau Kerancuan 

Kontaminasi adalah suatu gejala bahasa yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan 

kerancuan. Kerancuan artinya ’kekacauan’, yang dirancukan adalah susunan, perserangkaian, 

dan penggabungan. Kalimat rancu adalah kalimat yang kacau atau kalimat yang susunannya 

tidak teratur sehingga informasinya sulit dipahami (Putrayasa, 2007). 

Contoh kesalahan penggunaan  kalimat rancu. 

1. Permasalahan negara dapat diatasi dengan cepat tergantung dari pemimpinnya. 

2. Hasil penelitian itu terbukti hipotesis itu benar. 

 

Alternatif perbaikannya sebagai berikut. 

1.a  Pada dinding itu tergantung lukisan. 

b. Permasalahan negara dapat diatasi dengan cepat bergantung pada pimpinannya. 

2. Kalimat di atas berasal dari penggabungan kalimat di bawah ini. 

a. Hasil penelitian itu membuktikan hipotesis itu benar. 

b. Dari hasil penelitian itu, terbukti hipotesis itu benar. 

( Putrayasa, 2007 ) 

 

 

2.6.2.4 Keambiguan atau Ambiguitas 

Kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa, tetapi masih menimbulkan tafsiran ganda tidak 

termasuk kalimat yang efektif (Putrayasa, 2007). 



 

Contoh kalimat ambigu sebagai berikut. 

1) Tahun ini SPP mahasiswa baru dinaikkan 

a. Tahun ini SPP mahasiswa-baru dinaikkan.  

kata baru menerangkan mahasiswa 

b. SPP mahasiswa tahun ini baru dinaikkan. 

kata baru menerangkan dinaikkan  

 

2) Rumah sang jutawan yang aneh itu akan dijual. 

a. Rumah aneh milik Sang jutawan itu akan dijual.  

Menerangkan yang dijual rumah. 

b. Rumah Sang jutawan aneh itu akan dijual.   

Menerangkan yang dijual sang jutawan (Putrayasa, 2007). 
 

 

2.6.2.5 Kemubaziran atau Pleonasme 

Kemubaziran adalah menggunakan kata atau kelompok kata yang maknanya berlebihan 

(Putrayasa, 2007). 

Contoh:  

(a) Hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. 

(b) Antara kemauan konsumen dengan kemauan pedagang terdapat perbedaan dalam 

penentuan kenaikan harga. 

 

Kata daripada digunakan untuk membandingkan dua hal. Misalnya, tulisan itu lebih baik 

daripada tulisan saya. Ada sejumlah kata yang penggunaannya   berpasangan (konjungsi 

korelatif), seperti baik…maupun ;bukan…melainkan; tidak…tetapi….; antara…dan…Pemakaian 

dua kata yang bermakna sama. 



 

Penggunaan kata yang berlebihan yang menyebabkan kemubaziran lainnya bila kata saling 

diikuti bentuk ulang.  

Contoh : Saling pengaruh-memengaruhi (Putrayasa, 2007). 

 

2.6.2.6 Ketidaktepatan Makna Kata 

Sebuah kata jika tidak dapat dipahami maknanya, pemakaiannya pun mungkin tidak akan tepat. 

Hal itu akan menimbukan keganjilan, kekaburan, dan salah tafsir. Contoh pemakaian kata yang 

tidak tepat. Kata kilah disamakan dengan kata kata atau ujar sehingga berkilah dianggap sama 

dengan berkata atau berujar dan kilanya dianggap sama dengan katanya atau ujarnya. 

Contoh kalimat : ” Tidak peduli,” kilah adiknya (Putrayasa, 2007). 

  

 

2.6.2.7 Kesalahan Nalar 

Nalar menentukan apakah kalimat yang dituturkan adalah kalimat yang logis atau tidak. Nalar 

adalah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Pikiran yang logis adalah pikiran 

yang masuk akal yang berterima. 

Contoh kesalahan nalar sebagai berikut.  

1. Hadirin yang kami hormati. Kita tiba sekarang pada acara berikut yaitu sambutan bapak 

bupati. Waktu dan tempat kami persilakan! 

2. Pengemudi Mobil Tangki siap diajukan kepengadilan. 

 

2.7 Karangan 

Tarigan (2004) mengatakan bahwa menulis atau mengarang merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Dalam kegiatan menulis, penulis haruslah terampil memanfaatkan 



struktur bahasa dan kosa kata. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, 

melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. 

 

Karangan adalah hasil dari Inspirasi seseorang yang dituangkan melalui tulisan. Menulis 

karangan adalah mengungkapkan sesuatu secara jujur, tanpa rasa emosional yang berlebihan, 

realitas, dan tidak menghamburkan kata-kata secara tidak perlu (Caraka, 1996:8). Pendapat lain 

menyatakan menulis karangan merupakan kegiatan untuk menyatakan isi hati dan pikiran secara 

menarik (Natawijaya, 1986:9). 

 

Pendapat di atas menegaskan bahwa bila gagasan yang diungkapkan sulit atau tidak dipahami 

pembaca maka karangan itu dikategorikan tidak baik. Pengungkapan dalam karangan harus jelas 

dan teratur sehingga dapat meyakinkan pembaca.  

 

 

 

2.7.1  Fungsi Menulis Karangan 

Beberapa fungsi menulis karangan menurut Marwoto (1987 :19) sebagai berikut: 

1. untuk meningkatkan prestasi kerja serta memperluas media profesi; 

2. memperlancar mekanisme kerja masyarakat intelektual, dialog ilmu pengetahuan dan 

humaniora, pelestarian, pengembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan serta nilai-

nilai hayati humaniora tersebut; dan 

3. bisa menyumbangkan pengalaman hidupnya dan ilmu pengetahuan serta ide-idenya yang 

berguna bagi masyarakat. 

 

2.7.2 Tujuan Menulis Karangan 



Menulis karangan bertujuan untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan maksud kepada orang 

lain secara jelas dan efektif (Sridhar dalam Tarigan, 1990:69). Hal-hal ini dari tujuan menulis itu 

sendiri dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. menggerakkan hati, perasaan, mengharukan, karangan yang memang ditujukan untuk 

menggugah perasaan memengaruhi dan membangkitkan simpatik; 

2. campuran kedua hal tersebut, yaitu memberitahu dan memengaruhi; 

3. memberitahu dan memberi informasi. 

 

2.8 Analisis Kesalahan Berbahasa pada Karangan 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dengan yang lainnya. Begitu pula, 

murid-murid sekolah dasar sebagai makhluk sosial juga berhubungan dengan orang lain. 

Hubungan itu menyebabkan terjadi komunikasi melalui bahasa yang mengandung tindakan dan 

perbuatan. Hal ini menempatkan bahasa sebagai alat penghubung, alat komunikasi anggota 

masyarakat yakni individu-individu sebagai manusia yang berpikir, berperasaan dan 

berkeinginan. Pikiran, perasaan, dan keinginan baru berwujud bila dinyatakan dan alat untuk 

menyatakan itu adalah bahasa, salah satunya dengan menulis karangan. Dengan menulis 

karangan siswa dapat mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan tersebut. 

Menulis karangan bersifat produktif-aktif merupakan salah satu kompetensi dasar berbahasa 

yang harus dimiliki siswa agar terampil berkomunikasi secara tertulis. Siswa akan terampil 

mengorganisasikan gagasan dengan runtut, menggunakan kosakata yang tepat dan sesuai, 

memperhatikan ejaan, serta menggunakan ragam kalimat yang variatif dalam menulis jika 

memiliki kompetensi menulis yang baik (Borneo:2008). 

 



Tujuan menulis karangan adalah pembaca dapat memahami jalan pikiran pengarang. Hal 

tersebut, tidaklah mudah dicapai karena dalam proses pembelajarannya pastilah dijumpai banyak 

permasalahan. Salah satu permasalahan itu berupa kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh para 

siswa yang bila tidak segera diidentifikasi akan mengakibatkan kendala berkelanjutan dalam 

proses pembelajaran bahasa. Apabila hal ini terjadi (belum diidentifikasikannya kesalahan 

berbahasa secara tepat dan sistematis) dikhawatirkan terjadi ketidaktepatan dalam pemilihan 

strategi pembelajaran yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran bahasa 

tersebut. 

 
Kesalahan berbahasa yang sering dibuat siswa harus dikurangi dan kalau dapat dihilangkan sama 

sekali agar tidak memfosil. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi 

kesalahan tersebut adalah dengan mengadakan analisis kesalahan penggunaan bahasa oleh siswa.  

 

Dengan analisis yang berupa kesalahan ejaan, kesalahan pembentukan kata, dan kesalahan 

keefektifan kalimat diharapkan dapat membantu guru dalam hal menentukan urutan bahan 

pengajaran, memutuskan pemberian penekanan, penjelasan dan praktik yang diperlukan, dan 

memberikan remedi dan latihan-latihan (Sudiana dalam Tarigan, 1990:103). Berikut ini 

dipaparkan beberapa contoh kesalahan berbahasa yang dilakukan siswa dan alternatif 

perbaikannya. 

 

2.8.1 Kesalahan Ejaan 

Kesalahan ejaan adalah kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggunaan tanda baca, 

dan penulisan kata. Contoh kesalahan ejaan sebagai berikut. 

2.8.1.1 Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital                   



Kesalahan penggunaan huruf kapital ini berupa kesalahan penggunaan huruf kapital di awal 

kalimat pada huruf pertama, nama orang, nama kota, letak geografis, dan kesalahan pada 

penulisan huruf pertama pada petikan langsung. 

Berikut beberapa contoh kesalahan penggunaan huruf kapital. 

(1) Mira bertanya,“kapan Kakak datang?” 

(2) Limpahkanlah rahmatmu, ya allah.  

(3) Sejauh mana anda sudah mengenal al-Kitab atau al-Quran? 

(4) Salah satu tokoh pergerakan nasional ialah haji Agus Salim. 

(5) Siapa Gubernur yang baru dilantik itu? 

 

Alternatif perbaikannya sebagai berikut. 

(1a)  Mira bertanya,“Kapan Kakak datang?” 

(2a)  Limpahkanlah rahmat-Mu, ya Allah. 

(3a)  Sejauh mana Anda sudah mengenal Alkitab atau Alquran? 

(4a)  Salah satu tokoh pergerakan nasional ialah Haji Agus Salim.  

(5a)  Siapa gubernur yang baru dilantik itu? 

2.8.1.2 Kesalahan Penggunaan Tanda Baca 

Kesalahan penggunaan tanda baca ini berupa kesalahan penggunaan tanda baca yang tidak tepat. 

Kesalahan tersebut, seperti tidak adanya tanda baca dalam satu kalimat dan tertukarnya antara 

tanda baca yang satu dan yang lainnya. 

Contoh kesalahan penggunaan tanda baca sebagai berikut. 

(6) Ani membeli bermacam-macam buah anggur melon dan nanas. 



(7) Dia sudah pergi ke sekolah.  

(8) Ibu berkata jadi anak jangan nakal. 

 

Alternatif perbaikannya sebagai berikut. 

(6a) Ani membeli buah anggur, melon, dan nanas. 

(7a) Dia sudah pergi ke sekolah 

(8a) Ibu berkata, ”Jadi anak jangan nakal”. 

 

2.8.1.3 Kesalahan Penggunaan Kata Depan (Preposisi)  

Kesalahan penggunaan preposisi ini berupa pemakaian preposisi yang tidak tepat dalam kalimat, 

tidak dipakainya preposisi dalam kalimat yang menuntut adanya preposisi, dan pemakaian 

preposisi yang tidak perlu dalam suatu kalimat.  

Contoh kesalahan penggunaan preposisi yang tidak tepat. 

(9) Banyak barang-barang dibeli oleh toko-toko pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. 

(10) Saya kembali di hotel Radisson naik bis kecil. 

 

 

Contoh kesalahan tidak adanya preposisi. 

(11) Kemudian, kami berjalan kaki terus Jl. Malioboro ke supermarket. 

  

Contoh kesalahan penggunaan preposisi yang tidak perlu. 

(12)  Kehidupan di guru-guru tidak mudah ataukah Anda bekerja di Indonesia atau Skotlandia 

di mana saya tinggal. 

 

Alternatif perbaikannya sebagai berikut. 

(9a) Banyak barang dapat dibeli di toko-toko itu seperti,  pakaian, makanan, tas, dan lain-

lain. 



(10a)  Saya kembali ke hotel Radisson naik bis kecil. 

(11a)  Kemudian, kami berjalan kaki terus ke  Jl. Malioboro dan masuk ke supermarket. 

(12a)  Kehidupan  guru-guru tidak mudah baik Anda bekerja di Indonesia ataupun di 

Skotlandia  tempat saya tinggal. 

2.8.1.4 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti 

Kesalahan penggunaan kata ganti adalah kesalahan penggunaan kata ganti yang tidak tepat, tidak 

adanya kata ganti, penggunaan kata ganti yang berlebih dan kesalahan penulisan kata ganti.  

Berikut dipaparkan beberapa contoh kesalahan penggunaan kata ganti. 

(13) Adik ku menghilang di tengah pasar. 

(14) kau lah yang mengerjakannya. 

Alternatif perbaikannya sebagai berikut. 

(13a)  Adikku menghilang di tengah pasar. 

(14a)  kaulah yang mengerjakannya. 

2.8.2 Kesalahan Pembentukan Kata 

Kesalahan pembentukan kata adalah kesalahan memakai bahasa disebabkan salah memilih afiks, 

salah menggunakan kata ulang, salah menyusun kata-kata majemuk, dan salah memilih bentuk 

kata (Tarigan, 1990:198). 

Contoh kesalahan penggunaan kata ulang sebagai berikut. 

(15) Banyak pelajar-pelajar baris-baris di tanah lapang itu. 

(16) Saya lebih baik berpulang daripada meninggal di sini. 

 

Alternatif perbaikannya sebagai berikut. 



(15a) Banyak pelajar berbaris di tanah lapang itu. 

(16a) Saya lebih baik pulang daripada tinggal di sini. 

 

Contoh kesalahan penggunaan afiks sebagai berikut. 

(17) Saya nikmat perjalan di Indonesia. 

(18) Kalau orang tua perceraian, anaknya sering tinggal dengan ibunya. 

 

Alternatif perbaikannya sebagai berikut. 

(17a) Saya menikmati perjalanan  di Indonesia. 

(18a) Kalau orang tua bercerai, anak-anaknya sering tinggal bersama ibunya. 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Kesalahan Keefektifan Kalimat 

   

Kesalahan keefektifan kalimat adalah kesalahan yang terjadi karena pengaruh bahasa asing, 

pengaruh bahasa daerah, kerancuan, kemubaziran, ketidaktepatan pembentukan kata dan 

kesalahan nalar.  

 

Berikut dipaparkan beberapa contoh kesalahan keefektifan kalimat. 

(19)  Malam Rabu bukan sekedar memberikan peringatan dan penekanan. 

(20)  Aceh kian memanas, Aceh kian mengerikan, Aceh kian memilukan. 

(21) Kecenderungan ini akan terus berlanjut sampai lebih dari 10 tahun mendatang. 

(22) Berbagai upaya dilakukan otoritas kesehatan Singapura, termasuk melakukan virus 

SARS. 

 

Alternatif perbaikannya sebagai berikut. 



Kalimat (19) di atas klausa induk tidak memiliki subjek, agar memiliki subjek seharusnya 

kalimat tersebut sebagai berikut. 

(19a) Malam Rabu, Perdana Menteri Inggris Tony Blair bukan sekedar memberikan peringatan 

dan penekanan. 

Pada kalimat (20) di atas tidak efektif karena terjadi pengulangan subjek yaitu kata Aceh. 

Kalimat tersebut seharusnya sebagai berikut. 

(20a) Aceh kian memanas, mengerikan, dan memilukan.  

Kata terus pada kalimat (21) berarti juga berlanjut, kalimat tersebut seharusnya sebagai berikut.  

(21a) Kecenderungan ini akan berlanjut sampai lebih dari 10 tahun mendatang.  

Contoh kalimat (22) tidak pararel karena verba dilakukan yang digunakan pada induk kalimat 

berbentuk pasif, sedangkan verba melakukan pada anak kalimat berbentuk aktif. Seharusnya 

kalimat tersebut diubah sebagai berikut. 

(22a) Berbagai upaya dilakukan otoritas kesehatan Singapura, termasuk dilakukan virus SARS. 

 

2.8.4 Tujuan Analisis Kesalahan Berbahasa 

Analisis kesalahan merupakan usaha membahas kebutuhan-kebutuhan praktis guru kelas. Secara 

tradisional, analisis kesalahan bertujuan menganalisis kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh 

pembelajar bahasa kedua. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu guru dalam hal 

menentukan urutan bahan pengajaran, memutuskan pemberian penekanan, penjelasan dan 

praktik yang diperlukan, memberikan remidi dan latihan-latihan, dan memilih butir-butir bahasa 

kedua untuk keperluan tes profisiensi pembelajar (Sudiana dalam Tarigan, 1990:103). 

 

Setiap kegiatan itu pasti ada tujuan, demikian juga kegiatan analisis kesalahan. Menganalisis 

kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa jelas dapat memberikan manfaat tertentu, karena 



pemahaman terhadap kesalahan itu merupakan umpan balik yang berguna bagi pengevaluasian 

dan perencanaan penyusunan materi dan strategi pengajaran bahasa di kelas.  

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis kesalahan bertujuan untuk 

1. menentukan urutan penyajian butir-butir yang dianalisis dalam karangan siswa, misalnya 

urutan dari yang mudah ke yang sukar, dari sederhana ke yang kompleks, dan seterusnya; 

2. menentukan jenjang penekanan, penjelasan, dan pelatihan berbagai butir bahan yang 

diajarkan; 

3. merencanakan pelatihan dan pengajaran remedial; dan 

4. memilih butir-butir bagi pengujian kemahiran siswa (Sridhar dalam  

Tarigan, 1990:69). 

 

Dahulu tujuan analisis kesalahan itu bersifat aplikatif, artinya memperbaiki dan mengurangi 

kesalahan berbahasa para siswa. Tujuan semacam ini ternyata mengabaikan hal yang penting, 

yaitu penyusunan atau pengembangan teori pembelajaran mengenai performansi siswa. Padahal, 

tujuan analisis kesalahan berbahasa tidak hanya bersifat aplikatif, tetapi juga bersifat teoretis. 

 

Pengajian kesalahan para siswa dalam bahasa yang sedang dipelajarinya menghasilkan 

pemahaman yang mendalam tentang  

1. hakikat strategi belajar; 

2. hipotesis yang digunakan oleh siswa; 

3. hakikat sistem komunikasi fungsional atau bahasa yang disusun oleh siswa. 

 

Aspek teoretis analisis kesalahan sama pentingnya dengan pengajian itu sendiri, yakni 

pemerolehan bahasa para siswa tersebut yang pada gilirannya dapat memberikan pemahaman ke 

arah proses pemerolehan bahasa secara umum. 



 

Para ahli analisis kesalahan sependapat bahwa tujuan analisis kesalahan yang bersifat aplikatif 

kurang memadai. Tujuan serupa ini hanya cocok untuk konsep yang memandang pengajaran 

bahasa dari sudut pandang guru. Kini pengajaran bahasa harus pula dilihat dari sudut siswa. 

Dengan demikian, secara singkat tujuan analisis kesalahan bersifat teoretis-aplikatif. 

2.8.5 Manfaat Analisis Kesalahan Berbahasa 

Secara awam menurut Tarigan (1990:142), kita dapat mengatakan bahwa mengetahui kesalahan 

para siswa mengandung beberapa manfaat, antara lain : 

1) untuk mengetahui penyebab kesalahan itu, untuk memahami latar belakang kesalahan 

tersebut; 

2) untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh para siswa; 

3) untuk mencegah atau menghindari kesalahan yang sejenis pada waktu yang akan datang, 

agar para pelajar dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar. 

 

2.8.6 Teknik Koreksi Kesalahan Berbahasa 

Tarigan (1990) mengemukakan dalam kegiatan mengoreksi atau memperbaiki kesalahan bahasa 

tulis para pelajar, sang guru dapat menggunakan berbagai teknik; yang terpenting atau  yang 

biasa dimanfaatkan adalah  

a. teknik koreksi langsung (direct correction techiques); dan 

b. teknik koreksi tidak langsung (indirect correction techiques). 

 

Dalam teknik koreksi langsung, guru memperbaiki segala kesalahan yang terdapat pada 

karanagan atau komposisi yang dibuat oleh para pelajar, dan kemudian menyuruh mereka 

menulis kembali karangannya dengan memasukkan semua perbaikan tersebut. Dengan perkataan 

lain, dalam teknik ini lokasi kesalahan ditunjukkan serta ditambahkan pula petunjuk 



memperbaikinya. Petunjuk-petunjuk tersebut dapat beranjak dari yang kurang langsung sampai 

kepada yang paling langsung. 

 

 

Siasat atau strategi yang terakhir ini merupakan yang paling berguna apabila yang pelajar telah 

berupaya mengekspresikan sesuatu jelas di luar kemampuannya dan telah menulis sesuatu yang 

agak tidak mudah dipahami. Namun demikian, biasanya para guru menggunakan teknik-teknik 

tersebut secara gabungan, secara kombinasi, bergantung dari kebutuhan-kebutuhan khusus para 

pelajar di kelas. 

 

Setelah kesalahan-kesalahan diberi tanda pada konsep pertama, maka para pelajar dapat disuruh 

menulis konsep kedua. Kesalahan-kesalahan lainnya yang masih terdapat pada konsep ini dapat 

dikoreksi langsung oleh guru. Praktek pembuatan atau penulisan konsep kedua ini memang 

bermanfaat, karena hal itu memberi kesempatan kepada para pelajar membuat penyelesaian 

perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan mereka sendiri, jadi mendorong mereka meningkatkan 

hipotesis-hipotesis antarbahasa (interlanguage hypoteses) mereka. Cara lain untuk mendorong 

kemajuan yang dimaksud adalah menggunakan beberapa kegiatan pemantauan dan latihan yang 

berkaitan dengan tugas-tugas kompisisi. Beberapa kegiatan seperti ini yang disarankan oleh 

Hendrickson dalam Tarigan (1990), dan pakar lainnya, mencakup 

1. memetakan atau mengartukan kesalahan-kesalahan dan menghitungnya setiap waktu untuk 

membantu diagnosis masalah-masalah pelajar secara individual; 

2. menyuruh para pelajar menelusuri kesalahan-kesalahan mereka yang berfrekuensi tinggi 

sebelum mengajukan atau memakainya dalam konsep pertama; 

3. mendiskusikan di kelas kesalahan-kesalahan yang paling umum yang dilakukan oleh 

kebanyakan pelajar; 



4. melakukan kegiatan-kegiatan penyuntingan atau pengeditan di dalam kelas dengan 

mengikutsertakan setiap pelajar dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan 

umum; 

5. mendiskusikan komposisi-komposisi dengan para pelajar secara individual untuk 

menemukan aneka penyebab dan penyelesaian yang mungkin bagi masalah-masalah yang 

sudah dipelajari; 

6. merekam komentar-komentar guru berkaitan dengan komposisi-komposisi pada kaset dan 

mengembalikan kaset tersebut beserta naskah/ konsep pertama; 

7. menggunakan kegiatan-kegiatan latihan terstruktur berdasarkan kesalahan-kesalahan pelajar 

yang paling umum; 

8. menyuruh pelajar bekerja berpasang-pasangan atau dalam kelompok kecil untuk mengoreksi 

karya satu sama lain, dengan cara demikian mengembangkan keterampilan-keterampilan 

memantau dalam lingkungan yang tidak begitu terikat tetapi justru koperatif, Maggio dalam 

Tarigan (1990). 

 

Banyak peneliti serta pelaksana yang sependapat bahwa pengartuan kesalahan-kesalahan serta 

menghitungnya setiap saat dapat mempunyai nilai yang sangat produktif, sebab bukti-bukti nyata 

tersebut dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama, yang bila perlu dapat dipantau setiap 

saat.  
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