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ABSTRAK 

YETI KHASANAH, NIM: 1111109148, Skripsi: Analisis Kesalahan 

Berbahasa pada Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widya 

Dharma Klaten, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

Analisis kesalahan berbahasa merupakan suatu prosedur kerja yang selain 

tujuan utamanya untuk menganalisis kesalahan berbahasa juga mendorong 

peningkatan kemampuan berbahasa pemakainya. Dengan dilakukannya analisis 

kesalahan berbahasa pada skripsi ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa 

agar lebih memperhatikan kaidah kebahasaan dalam penyusunan skripsi di akhir 

masa studinya. Hal itu mengingat keberadaan bahasa skripsi yang turut berperan 

dalam penggunaan dan pengembangan bahasa, khususnya bahasa Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Objek dalam penelitian ini yaitu kesalahan penggunaan kosakata, penggunaan 

ejaan, dan bentukan kata (morfologis). Data dalam penelitian ini berupa huruf, 

kata, dan kelompok kata yang mengandung kesalahan pemilihan kosakata, 

penggunaan ejaan, dan bentukan kata (morfologis), sedangkan sumber data dalam 

penelitian ini yaituskripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Widya 

Dharma Klaten. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik baca dan teknik catat. Klasifikasi data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pemberian kode, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu 

analisis deskriptif. 

Dari hasil analisis secara umum dapat disimpulkan kesalahan pemilihan 

kosakata yang ditemukan meliputi kesalahan pemilihan kosakata bahasa Indonesia 

dan kesalahan pemilihan kosakata bahasa asing (Inggris). Kesalahan penggunaan 

ejaan yang ditemukan meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, penggunaan 

huruf tebal, penggunaan huruf miring, penulisan kata turunan, penulisan kata 

depan, penulisan partikel, penulisan singkatan dan akronim, penggunaan tanda 

kurung, dan penggunaan tanda petik dua. Kesalahan bentukan kata (morfologis) 

yang ditemukan meliputi kesalahan bentuk dasar, kesalahan peluluhan bunyi, 

kesalahan penggunaan sufiks asing, dan kesalahan hasil pembentukan kata 

berimbuhan. Adapun persentase untuk tiap-tiap kesalahan tersebut yaitu: 38,82% 

untuk kesalahan pemilihan kosakata, 50,59% untuk kesalahan penggunaan ejaan, 

dan 10,59% untuk kesalahan bentukan kata (morfologis). Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa kesalahan berbahasa yang ditemukan didominasi oleh kesalahan 

penggunaan ejaan. 

 

Kata kunci: kesalahan pemilihan kosakata, kesalahan penggunaan ejaan, 

kesalahan bentukan kata (morfologis), skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbriter, 

digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri. Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu 

aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk 

kata, maupun tata kalimat. Bila aturan, kaidah, atau pola ini dilanggar, maka 

komunikasi dapat terganggu (Chaer, 1998:1). 

Berbahasa merupakan aktivitas yang melibatkan kemampuan kebahasaan 

pemakainya secara menyeluruh. Kegiatan berbahasa yang baik seharusnya sesuai 

dengan norma atau aturan atau kaidah kebahasaan yang berlaku. Namun, pada 

kenyataannya masih banyak ditemui penggunaan bahasa yang belum sesuai 

dengan kaidah kebahasaan tersebut. Hal inilah yang biasa disebut dengan 

kesalahan berbahasa.  

Berangkat dari pernyataan tersebut, perlu kiranya dilakukan analisis 

kebahasaan guna menguraikan bentuk-bentuk kebahasaan yang salah dengan 

berpedoman pada kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Hal ini bertujuan 

untuk mengembalikan bentuk-bentuk kesalahan tersebut ke dalam bentuk yang 

baku. Adapun kaidah kebahasaan yang sudah lazim digunakan di Indonesia terdiri 

dari empat macam yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk aspek 

kosakata, Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI) untuk aspek peristilahan, 
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Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) untuk 

aspek penulisan, dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBBI) untuk aspek 

ketatabahasaan. 

Keempat pedoman tersebut hendaknya dipahami dan dipatuhi oleh 

pemakai bahasa dalam melakukan kegiatan berbahasa. Salah satunya yaitu 

kegiatan menulis. Artinya, seorang penulis yang akan menuliskan karyanya dalam 

bentuk apa pun, utamanya mereka kalangan akademisi yang selalu menyusun 

karya ilmiah di akhir masa pendidikannya di perguruan tinggi sudah seharusnya 

memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada. Selain demi mewujudkan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal tersebut juga menjadi poin 

penting yang pasti akan disoroti oleh pembaca skripsi. Melalui kegiatan membaca 

tersebut, seorang pembaca cenderung akan belajar atau meniru apa yang 

disampaikan dan bagaimana cara yang digunakan oleh penulis skripsi, baik dari 

segi ejaan, kosakata, peristilahan, dan ketatabahasaan. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa skripsi sebagai karya ilmiah 

menjadi tugas akhir yang wajib disusun oleh mahasiswa guna meraih gelar 

sarjananya. Skripsi disusun berdasarkan penelitian dan dengan sistematika 

tertentu. Selain itu, skripsi pun dari segi redaksional hendaknya sesuai dengan  

kaidah kebahasaan yang berlaku. Penandatanganannya tentu telah melalui 

bimbingan yang panjang. 

Meskipun telah melalui proses bimbingan, namun berdasarkan 

pengamatan awal penulis terhadap skripsi ditemukan data berupa kesalahan 

penggunaan kosakata (yang tidak sesuai dengan kamus), penggunaan ejaan, dan 
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bentukan kata (morfologis). Hal tersebut biasanya akan lebih banyak dijumpai 

pada skripsi mahasiswa yang mengambil jurusan non-bahasa. Faktornya pun bisa 

bermacam-macam yang di antaranya yaitu faktor internal penulis yang meliputi 

kompetensi linguistik dan kepatuhan penulis terhadap kaidah kebahasaan yang 

berlaku. Dari fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa latar belakang jurusan 

penulis skripsi sangat berpengaruh terhadap tulisannya. 

Untuk dapat memahami benar tentang bagaimana penulisan skripsi 

maupun bentuk karya yang lain yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

memang memerlukan proses belajar dan latihan. Meskipun bukan mahasiswa 

yang berlatar belakang jurusan bahasa, namun sudah seyogyanya dan alangkah 

lebih baiknya jika tulisan skripsi disesuaikan dengan kaidah kebahasaan yang 

berlaku. Hal tersebut mengingat bahasa skripsi yang turut berperan dalam 

penggunaan dan pengembangan bahasa  di masyarakat, utamanya mereka 

kalangan akademisi yang membaca sekaligus menjadikan skripsi tersebut sebagai 

bahan referensi. Berkenaan dengan pernyataan tersebut dapat dikaitkan pula 

dengan pernyataan salah seorang ahli bahasa bernama Dendy Sugono (1997) 

bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, bahasa itu bersistem. Oleh karena 

itu, berbahasa bukan sekadar berkomunikasi (asal mengerti/pokoknya mengerti); 

berbahasa perlu menaati kaidah atau aturan bahasa yang berlaku. 

Berangkat dari uraian panjang di atas, penulis merangkum kembali hal 

yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu mengingat belum 

pernah adanya penelitian tentang analisis kesalahan berbahasa secara luas pada 

skripsi mahasiswa sebelumnya, padahal penelitian tersebut sangat penting 
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dilakukan guna mendorong mahasiswa agar lebih memperhatikan kaidah 

kebahasaan dalam penyusunan skripsi di akhir masa studinya. Hal itu mengingat 

keberadaan bahasa skripsi yang turut berperan dalam penggunaan dan 

pengembangan bahasa di masyarakat, utamanya bagi kalangan mahasiswa yang 

membaca sekaligus menjadikannya sebagai referensi dalam menyusun skripsi di 

masa yang akan datang. Dalam hal ini, penulis memilih sumber data penelitian 

dari beberapa skripsi mahasiswa fakultas non-FKIP dan jurusan non-bahasa yaitu 

Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten yang terdiri dari dua 

jurusan yaitu Ekonomi dan Manajemen, dengan hipotesis awal akan lebih banyak 

kuantitas kesalahan yang ditemukan. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, sejumlah masalah yang terdapat dalam 

lingkup kesalahan berbahasa untuk penggunaan ragam bahasa tulis dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kesalahan penggunaan kosakata 

2. Kesalahan penggunaan ejaan 

3. Kesalahan ketatabahasaan morfologis dan sintaksis 

4. Kesalahan peristilahan 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari sejumlah masalah yang diidentifikasi di atas, penulis membatasi 

permasalahan pada kesalahan penggunaan kosakata (yang tidak sesuai dengan 
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kamus), penggunaan ejaan, dan bentukan kata (ketatabahasaan tataran 

morfologis). Penulis memilih ketiga kesalahan tersebut sebagai permasalahan 

dalam penelitian ini karena ketiganya merupakan bentuk kesalahan yang sering 

dan mudah dijumpai dalam tulisan skripsi utamanya saat dibaca secara sekilas. 

Terlepas dari masih adanya bentuk kesalahan yang lain dan lebih mendalam pada 

skripsi, penulis menilai masalah tersebut lebih utama untuk dikaji terlebih dahulu 

dengan harapan hasil penelitian dapat maksimal dan tepat.  

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan kosakata pada skripsi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten? 

2. Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan ejaan pada skripsi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten? 

3. Bagaimanakah bentuk kesalahan bentukan kata (morfologis) pada skripsi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten? 

 

E. Tujuan Penulisan 

 Dari perumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuannya sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan kosakata pada skripsi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. 
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2. Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan ejaan pada skripsi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. 

3. Mendeskripsikan bentuk kesalahan bentukan kata (morfologis) pada 

skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

F. Manfaat Hasil Penulisan 

Penulisan skripsi yang merupakan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

pengembangan kajian tentang analisis kesalahan berbahasa yang dalam hal 

ini khusus pada aspek kosakata, ejaan, dan bentukan kata (morfologis). 

Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa informasi sebagai bahan kajian ataupun referensi dalam rangka 

meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat yang bersifat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan oleh mahasiswa, pengguna bahasa pada umumnya maupun 

peneliti lain dengan penelitian yang sejenis. Manfaat tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

sekaligus referensi ketika seorang mahasiswa akan menulis sebuah 
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karya tulis, termasuk skripsi sebagai karya tulis ilmiah yang wajib 

disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.  

b. Manfaat bagi Pengguna Bahasa pada Umumnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi 

pengguna bahasa paada umumnya untuk lebih meningkatkan 

kemampuan berbahasa sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

c. Manfaat bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai rujukan 

atau setidaknya sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang 

sejenis, agar penelitian tentang kesalahan berbahasa menjadi semakin 

luas dan mendalam. 

 

G. Penegasan Judul 

1. Analisis 

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, 

dsb) (KBBI, 2005:43). 

2. Kesalahan Berbahasa  

Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang baik secara lisan 

maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu 

berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan atau kaidah 

tata bahasa Indonesia (Nanik, 2010:15). 
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3. Skripsi 

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis melalui kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan hasil penelitian ilmiah oleh mahasiswa jenjang program 

sarjana. Skripsi dapat merupakan tugas akhir mahasiswa untuk mencapai 

gelar kesarjanaannya (Soemanto, 2009:6). 

4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten 

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi (KBBI, 

2005:696). Fakultas Ekonomi adalah salah satu fakultas yang ada di 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Agar tidak terjadi tumpang tindih baik dalam penguraian maupun 

penjelasannya, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I.  Membahas pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, penegasan judul, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II. Membahas landasan teori. Dalam bab ini akan diuraikan tentang hakikat 

kesalahan berbahasa, hakikat analisis kesalahan berbahasa, tinjauan tentang 

kosakata, tinjauan tentang ejaan, tinjauan tentang Morfologi, tinjauan tentang 

proses morfologis, dan tinjauan tentang skripsi. 

Bab III. Membahas metodologi penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang 

pengertian metodologi, metode penelitian, variabel atau objek penelitian, data dan 
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sumber data, teknik pengumpulan data, teknik klasifikasi data, dan teknik analisis 

data. 

Bab IV. Membahas deskripsi dan analisis data. Dalam bab ini akan diuraikan 

tentang deskripsi data dan analisis data yang diikuti dengan pembahasannya. 

Bab V. Membahas kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan diuraikan tentang 

kesimpulan yang menjawab perumusan masalah dan saran yang berkenaan 

dengan penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam bab I-IV telah diuraikan kesalahan berbahasa yang ditemukan 

dalam skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. 

Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini telah terjawab dalam bab-

bab tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan 

variasi kesalahan penggunaan kosakata (yang tidak sesuai dengan kamus), 

penggunaan ejaan, dan bentukan kata (morfologis) dalam skripsi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, sebagai berikut: 

1) Kesalahan penggunaan kosakata 

Variasi kesalahan penggunaan kosakata yang ditemukan meliputi 

kesalahan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang penulisannya tidak 

sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2005 dan 

penggunaan kosakata bahasa Inggris (karena memang harus menggunakan 

istilah asing) yang penulisannya tidak sesuai dengan Oxford Dictionary 

(kamus bahasa Inggris) tahun 1995. 

2) Kesalahan penggunaan ejaan 

Variasi kesalahan penggunaan ejaan yang ditemukan meliputi: kesalahan 

penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf tebal, penggunaan huruf 

miring, penulisan kata turunan, penulisan kata depan, penulisan bentuk 

ulang, penulisan singkatan dan akronim, penulisan partikel, penggunaan 
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tanda baca koma, penggunaan tanda kurung, dan penggunaan tanda petik 

dua. 

3) Kesalahan bentukan kata (morfologis) 

Variasi kesalahan bentukan kata yang ditemukan meliputi: kesalahan 

peluluhan bunyi, kesalahan penggunaan sufiks asing, dan kesalahan hasil 

bentukan kata berimbuhan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemerhati bahasa. Saran yang dapat 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa perlu meningkatkan belajar ilmu bahasa dan 

bimbingannya dalam hal penggunaan kosakata (sesuai dengan kamus), 

penggunaan ejaan, dan pembentukan kata (morfologis). 

2. Bagi mahasiswa yang akan atau sedang menyusun skripsi hendaknya lebih 

memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada. Hal tersebut bertujuan agar 

apa yang disampaikan dalam skripsi tersebut mudah dipahami dan menjadi 

contoh yang baik bagi para pembacanya. 

3. Penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut mengenai kesalahan 

berbahasa pada semua tataran, sehingga dapat menyempurnakan penelitian 

ini. Hal itu karena penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat 

banyak kekurangan terutama pada permasalahan yang dibatasi. 
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