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ABSTRAK 

Analisis kesalahan berbahasa merupakan suatu prosedur kerja yang dilakukan terhadap 

penggunaan bahasa untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kesalahan berbahasa. 

Analisis ini dapat dilakukan pada setiap satuan bahasa, termasuk pada tataran frasa. 

Penelitian ini akan mengkaji kesalahan penggunaan frasa yang terdapat pada teks 

deskripsi siswa kelas VII SMP Kosgoro Bogor. Fokus penelitian ini adalah analisis 

kesalahan berbahasa tataran sintaksis dan subfokus penelitian ini adalah kesalahan 

penggunaan frasa yang meliputi adanya pengaruh bahasa daerah, preposisi tidak tepat, 

kesalahan susunan kata, unsur berlebihan, superlatif yang berlebihan, penjamakan 

ganda, respirokal yang tidak tepat, dan penghilangan unsur. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan penggunaan frasa dan persentase dari 

masing-masing bentuk kesalahan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif 

deskriptif, artinya data yang ditemukan berupa kata-kata dan hasilnya akan dipaparkan 

secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kesalahan 

penggunaan frasa dalam teks deskripsi siswa kelas VII SMP Kosgoro Bogor dengan 

22 teks deskripsi siswa sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian 

terhadap teks siswa. Dari hasil analisis data, ditemukan sebanyak 58 data kesalahan 

penggunaan frasa pada teks deskripsi siswa dengan tujuh bentuk kesalahan yang 

dilakukan karena tidak ditemukannya bentuk respirokal yang tidak tepat. Pada 

umumnya, bentuk kesalahan frasa yang paling banyak dilakukan oleh siswa adalah 

adanya pengaruh bahasa daerah (26%) dan preposisi yang tidak tepat (19%), sedangkan 

lima bentuk kesalahan frasa lainnya ditemukan dengan persentase yang beragam. Hal 

tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman siswa akan penggunaan kaidah 

kebahasaan dalam menulis teks deskripsi dan terpengaruh oleh bahasa ragam cakapan 

yang digunakan dalam keseharian. Hasil penelitian ini memberikan hal yang positif 

pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya aspek kebahasaan di sekolah. 

Kata kunci: frasa, kesalahan berbahasa, dan teks deskripsi 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phrases Misuse in Students Description Texts SMP Kosgoro Bogor 

Suhendra1, Tri Mahajani2, Stella Talitha3 

Alfi Rahmayanti4 

 

ABSTRACT 
 

Language error analysis is a procedural work applied on the use of language to determine the factors 

causing language errors. This analysis can be done at each language unit, including at the phrase level. 

This study will examine the use of phrases in the descriptive text of VII grade students at SMP 

Kosgoro Bogor. The focus of this research is to analyze the use of phrases including the influence of 

regional language, inappropriate prepositions, wording errors, excessive use of elements, excessive 

superlatives. This study aims at describing the forms of phrases misuse in composing descriptive texts. 

Descriptive qualitative with literature study techniques is used in this research. Through this method, 

the data are analyzed to determine the forms of errors phrase and are described qualitatively. The 

results of the data analysis show that the use of phrases varies widely with different percentages. There 

were 58 cases of errors found. The form of phrase error that is mostly done by students is the influence 

of local language or B1 students which embedded into the structure of the phrase. This form of error 

is caused by the inclusion of a variety of conversations that are usually used in everyday life and the 

inclusion of non-standard varieties. The error in using prepositions or prepositions is caused by the 

students' inaccuracy in distinguishing the form of the prefix and prepositions. The next mistake is the 

misuse of excessive elements. This error is due to the insertion of unnecessary elements in the order 

of the phrases. There is also the superlative overload error. This error lies in the application of two 

superlative forms in one phrase. This error occurs because students have not carefully distinguished 

two superlative forms that have the same meaning. The conclusion of this study is that there are five 

forms of errors in phrase usage. The errors are due to the entry of student's mother tongue (B1), the 

influence of foreign languages, the inability to distinguish the prefix and preposition, and the excessive 

use of superlatives. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah menuntut siswa untuk 

menguasai empat keterampilan 

berbahasa, salah satunya keterampilan 

menulis. Bentuk implementasi yang 

dilakukan di sekolah agar siswa dapat 

menguasai keterampilan menulis, yaitu 

dengan menugaskan siswa 

memproduksi suatu karya tulis berupa 

karangan atau teks, salah satunya 

menulis teks deskripsi. 

Teks deskripsi merupakan jenis teks 

yang menggambarkan sesuatu secara 

rinci sehingga pembaca dapat seolah- 

olah ikut merasakan atau terbawa 

suasana dalam cerita. Dalam 

pembelajarannya, siswa dituntut untuk 

mampu menulis teks deskripsi sesuai 

dengan kaidah kebahasaannya. 

Penggunaan setiap satuan bahasa dalam 

pembuatan teks deskripsi perlu 

diperhatikan, termasuk penggunaan 

kalimat yang baik dan benar guna teks 

yang disusun dapat memudahkan 

pembaca untuk memahaminya. 

Kalimat yang baik dan benar dapat 

tersusun jika unsur-unsur di dalamnya 

sudah sesuai kaidah kebahasaan. Salah 

satu unsur bahasa yang turut serta 

membentuk suatu kalimat, yaitu frasa, 

satuan sintaksis yang berada satu tingkat 

di atas kata. Frasa merupakan gabungan 

dari dua kata atau lebih yang memiliki 

satu fungsi atau kedudukan. Kedudukan 

frasa dalam pembentukan kalimat 

sangatlah penting karena kesalahan 

penggunaan frasa dapat memengaruhi 

struktur suatu kalimat. Untuk itu, 

penggunaannya perlu diperhatikan agar 

tidak terjadi kesalahan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

relevan dan pengamatan peneliti 

terhadap sampel teks deskripsi yang 

diberikan, masih banyak ditemukannya 

kesalahan frasa dalam teks siswa. Untuk 

itu, kesalahan pada bidang frasa perlu 

dikaji secara mendalam guna proses 

belajar yang lebih baik. Mengingat 

pentingnya kedudukan frasa dalam 

pembentukan unsur suatu kalimat, 

penggunaan frasa harus diperhatikan 

dalam berbahasa, termasuk ketika 

menyusun teks deskripsi. 

Dengan melakukan analisis 

kesalahan penggunaan frasa, dapat 

diketahui bentuk kesalahan frasa apa 

saja yang sering dilakukan siswa ketika 

menyusun sebuah teks, khususnya teks 

deskripsi sehingga dapat ditemukan 

solusi untuk meminimalisasinya dan 

dapat dijadikan salah satu tolak ukur 

seberapa terampil siswa dalam menulis. 

Fokus permasalahan dalam 

penelitian ini adalah analisis kesalahan 

berbahasa tataran sintaksis. Subfokus 

permasalahannya, yaitu analisis 

kesalahan penggunaan frasa yang 

meliputi bentuk-bentuk kesalahan 

penggunaan frasa dan persentase dari 

setiap bentuk kesalahan dalam teks 

deskripsi siswa kelas VII SMP Kosgoro 

Bogor. 

LANDASAN TEORI 

Analisis Kesalahan Berbahasa 

Analisis kesalahan berbahasa 

merupakan suatu prosedur sistematis 

yang dilakukan terhadap bahasa itu 

sendiri guna memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan cara 

meminimalisasi kesalahan berbahasa 



 

 

yang dilakukan (Tarigan, 2011: 126) . 

Kesalahan berbahasa sering terjadi di 

dalam pembelajaran, terutama terjadi 

pada siswa atau pembelajar bahasa. 

Dengan mengkaji kesalahan- 

kesalahan secara sistematis, setidaknya 

ada tiga informasi yang diperoleh, yaitu 

(1) untuk mengetahui penyebab 

kesalahan berbahasa, (2) untuk 

memperbaiki kesalahan yang dilakukan, 

(3) dan untuk mencegah terjadinya 

kesalahan berbahasa yang sama pada 

kemudian hari. 

Badudu (dalam Arifin dan Hadi, 

2009: 6) menyatakan bahwa selain 

faktor internal seperti kompetensi dan 

performansi siswa, kesalahan berbahasa 

dapat terjadi karena pengajar bahasa dan 

nonbahasa tidak menggunakan kaidah 

kebahasaan yang baik dan benar dalam 

pembelajaran. Selanjutnya. Setyawati 

(2010: 24) menyatakan bahwa jenis 

kesalahan berbahasa terjadi pada tataran 

linguistik, seperti pada tataran fonologi, 

morfologi, sintaksis, semantik, wacana, 

dan penerapan kaidah ejaan bahasa 

Indonesia yang disempurnakan. 

Frasa 

Alwi dkk. (2010: 318) menyatakan 

bahwa frasa adalah satuan sintaksis 

yang terdiri atas dua kata atau lebih 

yang tidak mengandung predikasi. Hal 

inilah yang membedakan frasa dengan 

klausa, yaitu mengandung unsur 

predikasi. 

Frasa sebagai kategori  sintaksis akan 

mengisi fungsi sintaksis yang berupa 

subjek (S), predikat (P), objek (O), 

keterangan (K), dan pelengkap (Pel.). 

Achmad (2012: 24) menyatakan 

bahwa secara umum, frasa dibedakan 

menjadi tiga, yaitu frasa eksosentrik, 

frasa endosentrik, dan frasa berdasarkan 

kelas kata (frasa nominal, frasa verbal, 

frasa adjektival, frasa depan, frasa 

bilangan, dan frasa adverbial). 

Bentuk-bentuk Kesalahan Frasa 

Tarigan (dalam Sapanti, 2019: 148) 

menyatakan bahwa kesalahan dalam 

bidang frasa dapat terjadi karena empat 

hal, yaitu penghilangan, penambahan, 

salah formasi, dan salah susun. 

Kesalahan frasa terjadi apabila frasa 

tidak memenuhi hukum D-M 

(Alisjahbana dalam Damayanti, 2019: 

96). Sementara itu, Setyawati (2010: 

68) menyatakan terdapat tujuh 

kesalahan frasa, yaitu adanya pengaruh 

bahasa daerah, penggunaan preposisi 

tidak tepat, kesalahan susunan kata, 

unsur berlebihan, bentuk superlatif yang 

berlebihan, penjamakan ganda, dan 

bentuk respirokal tidak tepat. 

Berdasarkan peleburan teori para pakar, 

peneliti menetapkan terdapat 8 delapan 

bentuk kesalahan frasa. 

Adanya pengaruh bahasa daerah 

Ada kecenderungan bahasa daerah 

merupakan bahasa pertama dan bahasa 

Indonesia merupakan bahasa kedua 

yang sedang dipelajari penutur bahasa. 

Kesalahan yang terjadi karena 

munculnya gejala interferensi bahasa 

yang berupa adanya struktur bahasa 

daerah (Tarigan, 2011:  136). Kesalahan 

ini terjadi akibat digunakannya bahasa 

ragam cakapan atau kosakata bahasa 

daerah pada frasa verbal. 



 

 

Preposisi tidak tepat 

Hal ini biasanya terjadi pada frasa 

preposisional yang menyatakan tempat, 

waktu, dan tujuan seperti. Penggunaan 

yang tidak tepat akan memengaruhi 

hubungan makna frasa depan. Pada 

frasa ini, tidak berlaku hukum D-M 

karena pembentukan frasa didahului 

oleh unsur berupa kata depan 

(Alisjahbana dalam Damayanti, 2019: 

96). Tepat tidaknya suatu penggunaan 

preposisi pada frasa depan tergantung 

pada atribut yang mengikutinya. 

Kesalahan susunan kata 

Kesalahan susunan kata yang 

merupakan komponen pembentuk frasa 

berkaitan dengan kesalahan struktur 

frasa. Frasa yang seharusnya bersusunan 

AB dibalik menjadi BA sehingga 

menjadi frasa yang salah. Hal ini dapat 

disebabkan oleh adanya pengaruh 

struktur bahasa asing. Kaidah bahasa 

Indonesia dengan bahasa asing yang 

berbeda menyebabkan terjadinya 

kesalahan berbahasa pada tataran frasa. 

Unsur yang berlebihan 

Kesalahan ini dapat terjadi karena 

dimasukkannya elemen yang tidak perlu 

ke dalam suatu frasa. Frasa dianggap 

mubazir apabila terdapat kesinoniman 

atau kesamaan arti pada kata-kata yang 

menjadi unsur pembentuknya.

 Selain itu, 

menambahkan konjungsi atau partikel 

yang bertujuan lebih memperjelas 

makna frasa. 

Bentuk superlatif yang berlebihan 

Bentuk superlatif adalah suatu 

bentuk yang mengandung arti ‘paling’ 

dalam suatu perbandingan. Bentuk yang 

mengandung arti ‘paling’ itu dapat 

dihasilkan dengan suatu adjektiva 

ditambah adverbia amat, sangat, sekali, 

atau paling. Jika ada dua adverbia 

digunakan sekaligus dalam 

menjelaskan adjektiva pada sebuah 

frasa, terjadilah bentuk superlatif yang 

berlebihan pada frasa adjektival 

(Setyawati, 2010: 68). 

Penjamakan ganda 

Kesalahan frasa ini diakibatkan oleh 

penggunaan dua penanda jamak 

sekaligus dalam suatu frasa. Penanda 

jamak berupa numeralia yang 

menyatakan 'jumlah' seperti banyak, 

beberapa, dan lain sebagainya. Biasanya 

kesalahan ini terjadi pada frasa nominal. 

Dalam sebuah frasa cukup 

menggunakan satu penanda saja, jika 

sudah terdapat penanda jamak tidak 

perlu kata tersebut diulang atau jika 

sudah diulang tidak perlu menggunakan 

penanda jamak. 

Bentuk respirokal tidak tepat 

Bentuk resiprokal dapat dihasilkan 

dengan cara menggunakan kata saling 

atau dengan kata ulang berimbuhan. 

Akan tetapi, jika ada bentuk yang berarti 

‘berbalasan’ itu dengan cara 

pengulangan kata, digunakan sekaligus 

dengan kata saling, akan terjadilah 

bentuk resiprokal. Kesalahan ini 

biasanya terjadi pada frasa keterangan 

atau frasa adverbial. 

Penghilangan unsur 

Kesalahan frasa ini terjadi akibat 

dihhilangkannya elemen yang 

seharusnya ada dalam komponen 

pembentuk frasa. Biasanya elemen 



 

 

yang dihilangkan berupa kata hubung 

dan kata depan. Selain itu, dapat berupa 

afiksasi baik prefiks, sufiks, maupun 

konfiks yang dihilangkan pada kata 

pembentuk frasa. Kesalahan ini 

biasanya terjadi pada frasa verbal. 

Teks Deskripsi 

Deskripsi menurut Suwarna (dalam 

Kristiyani, 2016: 13) merupakan 

rangkaian paragraf yang berupa 

gambaran tentang suatu objek atau 

tempat. Deskripsi mensyaratkan mata, 

hati, telinga, dan kulit yang mengalami 

pengalaman yang diamati. Penyusunan 

teks deskripsi melibatkan pancaindra. 

Teks disusun secara objektif sesuai 

dengan apa yang ditangkap ketika 

mengamati objek atau tempat. 

Jenis teks deskripsi terbagi menjadi 

dua, yaitu eksplanatori dan sugesti. 

Eksplanatori merupakan jenis teks 

deskripsi yang berisi penggambaran 

secara objektif, menekankan pada 

objek. Sementara sugesti, yaitu jenis 

teks deskripsi yang mendasarkan pada 

sifat subjek atau kesan yang muncul, 

seperti orang itu galak, gembira, sedih, 

dan sebagainya. 

Menurut Finoza (2008: 258), ada dua 

pendekatan dalam menulis teks 

deskripsi, yaitu pendekatan realistis dan 

pendekatan impresionistis. Pendekatan 

yang realistis berusaha agar deskripsi 

yang dibuat penulis terhadap objek yang 

tengah diamati dapat dilukiskan 

seobjektif-objektifnya sesuai dengan 

keadaan yang nyata dan dapat dilihat. 

Pendekatan impresionistis merupakan 

pendekatan yang berusaha 

menggambarkan sesuatu secara 

subjektif, tetapi walaupun subjektif, 

tidak berarti pengarang membuat sesuai 

dirinya sendiri tanpa mengkuti kaidah 

yang berlaku. Pendekatan ini 

dimaksudkan agar setiap penulis bebas 

mengekspresikan, memberi pandangan 

atau interpretasi terhadap bagian- 

bagian yang dilihat, dirasakan, atau 

dinikmati. 

Kurniasari (2014: 141) menyatakan 

bahwa ciri-ciri teks deskripsi, yaitu: 1) 

isinya menggambarkan suatu benda, 

tempat, makhluk hidup, atau suasana 

tertentu, 2) penggambaran yang 

dilakukan dengan menggunakan 

pancaindra, dan 3) tujuan membaca 

paragraf deskripsi, yakni seolah-olah 

orang yang membaca atau diceritakan 

ikut merasakan dan melihat sendiri 

objek yang dimaksud. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu metode 

kualitatif deskriptif. Artinya, data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata yang 

diamati dan tidak berupa angka. 

Deskriptif kualitatif sebagai metode 

yang bertujuan untuk menyelidiki suatu 

keadaan, kondisi, ataupun hal-hal lain 

yang hasilnya akan dipaparkan dalam 

bentuk suatu laporan peneliti. Hasil 

tersebut akan dipaparkan secara 

deskriptif atau dalam bentuk deskripsi 

(Arikunto, 2013: 3). 

Tujuan dari digunakannya metode 

ini, yaitu untuk menggambarkan secara 

sistematis, faktual, dan akurat  mengenai 

data penelitian yang berupa kesalahan 

penggunaan frasa dalam teks deskripsi 

siswa kelas VII SMP Kosgoro Bogor. 

Teknik yang dilakukan, yaitu dengan 

cara menganalisis penggunaan frasa 

pada teks deskripsi yang dikerjakan 

oleh 



 

 

siswa. Hasil dari analisis tersebut, akan 

dipaparkan dalam bentuk deskripsi. 

Pada pelaksanaannya, analisis data 

menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan cara 

memasukkan data ke dalam tabel 

penemuan data, menentukan jenis frasa 

yang terdapat kesalahan, menentukan 

bentuk kesalahan, dan mencoba 

melakukan perbaikan terhadap 

kesalahan penggunaan frasa. Hasil 

analisis tersebut, nantinya akan 

dideskripsikan sesuai langkah analisis 

data. 

Pengecekan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi. 

Moleong (2007: 330) menyatakan 

bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut. Pengecekan keabsahan data 

perlu dilakukan untuk mendapatkan 

hasil yang tidak keliru dalam mengolah 

atau menganalisis data yang berupa teks 

deskripsi siswa. Pengecekan keabsahan 

data dilakukan agar terhindar dari 

kesalahan pengumpulan dan penafsiran 

data. Penelitian ini menggunakan jenis 

triangulasi penyidik, yaitu mengadakan 

pengecekan data dengan peneliti lain. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan 

diskusi dengan tiga orang triangulator 

yang masing-masing memiliki 

kompetensi dalam bidang kebahasaan 

bahasa Indonesia. 

Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini  berupa kesalahan 

penggunaan frasa dalam teks 

deskripsi siswa kelas VII SMP 

Kosgoro Bogor. 

2. Sumber Data 

Sumber dalam penelitian ini, yaitu 

teks deskripsi yang dibuat oleh  siswa 

kelas VII SMP Kosgoro Bogor. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik studi 

kepustakaan dengan mengkaji berbagai 

sumber yang relevan dengan penelitian, 

termasuk teks deskripsi siswa. Studi 

kepustakaan merupakan teknik 

pengumpulan data untuk memperoleh 

data sekunder dengan cara mengadakan 

studi literatur guna memperoleh dasar 

teoretis dalam pemecahan masalah yang 

diteliti (Sugiyono, 2016: 137). Sebelum 

melakukan analisis, peneliti melakukan 

beberapa langkah  persiapan, yakni 

sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan sumber data, berupa 

teks deskripsi siswa kelas VII SMP 

Kosgoro Bogor. 

2. Membaca dengan teliti teks deskripsi 

secara keseluruhan untuk mengetahui 

kesalahan penggunaan frasa pada 

teks deskripsi yang ditulis oleh 

siswa. 

3. Mencatat dan menandai data 

kesalahan penggunaan frasa pada 

teks deskripsi siswa. 

4. Memasukan hasil temuan data ke 

dalam tabel temuan data kesalahan 

penggunaan frasa. 

5. Menganalisis data yang telah 

ditemukan. 

6. Melakukan triangulasi  terhadap hasil 

temuan data. 



 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 

teks deskripsi siswa kelas VII SMP 

Kosgoro Bogor, ditemukan data berupa 

bentuk kesalahan penggunaan frasa 

sebanyak 58 temuan data. Dari 

kedelapan          bentuk kesalahan 

penggunaan frasa, hanya ditemukan 

tujuh bentuk kesalahan karena tidak 

ditemukannya data berupa kesalahan 

penggunaan respirokal yang  tidak tepat. 

Temuan data di antaranya mencakup 

adanya pengaruh bahasa daerah 

sebanyak 15 data (26%). Kesalahan ini 

terjadi akibat rata-rata kosakata yang 

digunakan siswa yang merupakan 

komponen frasa termasuk ke dalam 

ragam cakapan yang biasa digunakan 

dalam keseharian, seperti pada frasa 

maen-maen doang. Kata maen sebagai 

komponen pembentuk frasa merupakan 

kosakata yang terpengaruh dari dialek 

Betawi Tengah yang melafalkan /i/ 

menjadi /é/. Lalu, frasa ketimbang 

bermain basket yang terpengaruh dari 

kosakata bahasa Jawa. Kesalahan terkait 

pengaruh bahasa daerah juga ditemukan 

selain pada tataran frasa, khususnya 

penggunaan kosakata tidak baku seperti 

kalo, sampe, gak. Keadaan seperti ini 

dapat dipengaruhi oleh latar belakang 

suku bangsa siswa yang berbeda-beda. 

Selanjutnya, penggunaan preposisi tidak 

tepat ditemukan sebanyak 11 data 

(19%). Bentuk kesalahan preposisi 

tersebut meliputi kata depan yang 

menunjukkan waktu, tempat, dan  tujuan 

orang seperti di, ke, kepada, dan pada. 

Selain tataran frasa, kesalahan 

penggunaan preposisi ditemukan 

karena siswa tidak bisa membedakan 

penulisan kata depan dengan imbuhan. 

Kesalahan susunan kata merupakan 

kesalahan penempatan struktur frasa 

yang seharusnya AB menjadi BA, dalam 

penelitian ini ditemukan 4 data (7%). 

Hal ini dapat terjadi karena adanya 

pengaruh dari struktur bahasa asing, 

salah satunya bahasa Inggris. Kesalahan 

frasa yang ditemukan berupa ikan 

beraneka, hewan bermacam-macam, 

dsb. Unsur berlebihan dan penjamakan 

ganda masing-masing ditemukan 8 data 

(14%). Unsur berlebihan diakibatkan 

adanya kesinoniman pada kata-kata 

pembentuk frasa dan digunakannya 

unsur yang tidak perlu untuk lebih 

memperjelas makna. Kesalahan frasa 

sebab karena itu merupakan contoh 

kesalahan akibat kesinoniman pada  kata 

sebab dan karena yang maknanya 'hal 

yang menjadikan timbulnya sesuatu', 

sedangkan kesalahan frasa anak dari 

George dan Irmelin adalah contoh 

penggunaan elemen yang tidak perlu, di 

sini kata 'dari' berfungsi untuk lebih 

memperjelas makna kepemilikan. 

Penggunaan dua penanda jamak yang 

berupa numeralia merupakan kesalahan 

frasa yang disebut penjamakan ganda. 

Fungsi numeralia sebagai perluasan 

frasa yang memiliki arti 'lebih dari satu'. 

Data yang ditemukan berupa beberapa 

pepohonan, beberapa merupakan

 numeralia  yang 

menyatakan lebih dari satu dan 

pepohonan artinya pohon-pohon yang 

bermakna lebih dari satu. Selanjutnya, 

bentuk superlatif yang berlebihan dan 

penghilangan unsur masing-masing 

ditemukan sebanyak 6 data (10%). 

Superlatif merupakan bentuk yang 

menyatakan  ‘paling’ dalam 

perbandingan. Siswa memakai dua 



 

 

bentuk superlatif sekaligus dalam frasa 

yang menyebabkan terjadinya. Bentuk 

superlatif tersebut berupa kata sangat, 

amat, dan sekali yang digunakan 

sekaligus seperti pada frasa amat sangat 

asri dan sangat indah sekali. Terakhir, 

penghilangan unsur disebabkan

 karena siswa 

menghilangkan unsur yang seharusnya 

ada dalam frasa. Unsur yang 

dihilangkan berupa preposisi di pada 

frasa dekat jalan, preposisi oleh pada 

frasa verba pasif dimarahi ayah, dan 

penghilangan afiks berupa prefiks 

menge- dalam frasa ngepel. 

Persentase dari setiap bentuk 

kesalahan sangat beragam. Namun, 

kesalahan akibat adanya pengaruh 

bahasa daerah dan preposisi tidak tepat 

menduduki kesalahan terbanyak dalam 

teks deskripsi siswa. Hal ini dapat terjadi 

karena kebiasaan siswa yang 

menuliskan kata tidak baku atau kata 

keseharian ke dalam bahasa tulis. Kata 

tidak baku ini disebabkan oleh pengaruh 

lingkungan siswa, baik lingkungan 

rumah maupun sekolah yang orang-

orangnya terdiri atas suku bangsa yang 

berbeda-beda. Sementara penggunaan 

preposisi tidak tepat disebabkan oleh 

ketidaktahuan siswa akan penggunaan 

preposisi dan perbedaan penulisan 

preposisi dengan imbuhan. Dapat  

disimpulkan, kesalahan yang terjadi 

disebabkan oleh faktor ketidakpahaman 

siswa akan penggunaan kaidah bahasa 

yang baik dan benar dalam menulis  teks 

deskripsi. Persentase dari setiap bentuk 

kesalahan penggunaan frasa dapat 

dilihat pada diagram berikut. 

 
Diagram Persentase Kesalahan Frasa 

Pengaruh bahasa 
daerah 

 

Preposisi tidak tepat 
 
 

Kesalahan susunan 
kata 

 

Unsur berlebihan dan 
penjamakan ganda 

 

Bentuk superlatif 
berlebihan dan 
penghilangan unsur 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Dari kedelapan bentuk kesalahan 

penggunaan frasa, hanya ditemukan 

tujuh bentuk kesalahan penggunaan 

frasa dalam 22 teks deskripsi siswa 

kelas VII SMP Kosgoro Bogor. 

Bentuk kesalahan tersebut meliputi 

adanya pengaruh bahasa daerah 

karena penggunaan kosakata bahasa 

daerah, penggunaan preposisi yang 

tidak tepat pada frasa preposisional, 

kesalahan susunan kata terkait 

ketidaktepatan struktur penempatan 

komponen frasa, unsur yang 

berlebihan, penggunaan superlatif 

atau bentuk yang menyatakan 

‘paling’ yang berlebihan, 

penjamakan ganda, dan 

penghilangan unsur yang seharusnya 

ada dalam komponen frasa. Secara 

keseluruhan, kesalahan penggunaan 

frasa yang dilakukan siswa, yaitu 

adanya pengaruh bahasa daerah dan 

preposisi yang tidak tepat. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan siswa  terkait 

kaidah kebahasaan yang baik dan 

benar. 

10% 

26% 

14% 

7% 

19% 



 

 

2. Persentase yang didapatkan dari 

bentuk-bentuk kesalahan 

penggunaan frasa sangat beragam. 

Namun, yang paling banyak 

dilakukan adalah adanya pengaruh 

bahasa daerah sebanyak 26% dari 15 

data dan preposisi tidak tepat 

sebanyak 19% dari 11 data. Adanya 

pengaruh bahasa daerah disebabkan 

penggunaan kosakata ragam cakap 

(tidak baku) atau bahasa daerah 

dalam unsur pembentuk komponen 

frasa. Hal ini dapat terjadi karena 

latar belakang siswa yang berbeda- 

beda, juga dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan sekitar. Sebagian besar 

siswa melakukan kesalahan ini 

disebabkan seringnya berinteraksi 

dengan teman di sekolah yang 

berasal dari beragam suku bangsa. 

Selain penggunaan preposisi yang 

tidak tepat, siswa masih belum 

memahami penulisan preposisi yang 

benar. Secara keseluruhan, mereka 

menuliskan preposisi seperti 

menuliskan imbuhan  dan sebaliknya. 

Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

kurang pahamnya siswa mengenai 

penggunaan preposisi. 

Saran 

1. Dengan ditemukannya kesalahan 

frasa dalam teks deskripsi siswa kelas 

VII SMP Kosgoro Bogor, para guru 

bahasa Indonesia hendaknya 

memerhatikan dan memberikan 

pengetahuan tentang kesalahan frasa 

yang dilakukan siswa. Kesalahan 

tersebut dianalisis dan ditetapkan 

cara memperbaikinya. Hal tersebut 

dimaksudkan agar siswa mengetahui 

kesalahan yang dilakukan dan 

mengetahui cara memperbaikinya 

sehingga siswa tidak mengulangi 

kesalahan yang sama. 

2. Pemahaman siswa tentang kaidah 

penggunaan frasa khususnya 

penggunaan kata baku dan preposisi 

masih kurang. Guru hendaknya 

memberikan latihan menulis teks 

deskripsi tidak hanya sekali ketika 

memasuki kompetensi dasar 

membuat teks deskripsi, lebih 

memerhatikan hasil teks siswa. 

Apabila ditemukan penggunaan kata 

dan preposisi yang keliru segera 

diperbaiki dan diberikan penjelasan 

yang detail pada pembelajaran 

selanjutnya. Guru juga bisa 

menyarankan siswa untuk 

memanfaatkan aplikasi KBBI pada 

gawai. Hal tersebut untuk 

membiasakan siswa melakukan 

pengecekan terlebih dahulu apabila 

dirasa masih ada penggunaan kata 

dan preposisi yang tidak tepat ketika 

menyusun sebuah teks. 
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