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ABSTRAK 

Fitri Tsalasatun Nisa’ (17.1.01.07.0017): Analisis Kesalahan Berbahasa 

Pada Surat Kabar Kompas Gramedia  Edisi 19 Juli-25 Juli 2021, Skripsi, 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, UNP Kediri 

2022.  

Kata Kunci: Analisis Kesalahan Berbahasa, Surat Kabar, Kompas Gramedia. 

Permasalahan dalam penelitian ini mengambil bagaimana wujud 

kesalahan berbahasa pada  surat kabar Kompas Gramedia  Edisi 19 Juli-25 

Juli 2021. Surat kabar dapat memberikan informasi aktual terhadap suatu 

kejadian dan kegiatan, baik yang mengedukasi dan memotivasi masyarakat 

umum. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan wujud kesalahan 

berbahasa kajian morfologi tentang penggunaan afiks pada “Analisis 

Kesalahan Berbahasa pada surat kabar Kompas Gramedia  Edisi 19 Juli-25 

Juli 2021”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.  

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, tahapan pertama 

pelaksanaan, tahapan kedua pelaksanaan pengambilan data, tahapan ketiga 

merupakan generalisasi data. Kesimpulan dari hasil analisis kesalahan 

berbahasa terdapat empat hasil analisis kajian morfologi. Berdasarkan 

penelitian kesalahan berbahasa dinyatakan dalam wujud dan kajian morfologi 

yang pertama sufiks kata depan di- mendapatkan hasil analisis 2 data. Kedua 

prefiks meng- dengan hasil analisis 20 data, sedangkan yang ketiga sufiks –

kan dengan hasil analisis 2 data. Perolehan data yang keempat prefiks pen- 

dengan hasil analisis 1 data. Pada penulisan kata yang berada di koran 

kompas, peneliti memberikan saran bagi penulis supaya lebih memperhatikan 

penulisan kaidah bahasa Indonesia terutama pada kajian morfologi tataran af-

iks. Dengan adanya pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

dapat memudahkan pemahaman bagi para pembaca koran cetak edisi selan-

jutnya..  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Hastuti (dalam wahyu, 2010: 22) mengatakan analisis merupakan suatu 

penyelidikan dengan tujuan ingin mengetahui sesuatu dengan kemungkinan 

dapat menemukan inti permasalahan, kemudian dikupas dari berbagai segi, 

dikritik diberi ulasan (komentar) akhirnya hasil dari tindakan tersebut dapat 

diberi kesimpulan untuk kemudian dipahami. Analisis kesalahan merupakan 

sebuah proses yang didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang 

belajar dengan objek (yaitu bahasa) yang sudah di targetkan. Bahasa yang di 

targetkan tersebut dapat berupa bahasa ibu maupun bahasa asing. Seseorang 

yang ingin menguasai suatu bahasa tentulah dia harus mempelajari.  

Bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk jati diri bangsa Indonesia. 

Namun pada perkembangannya, eksistensi bahasa Indonesia sebagai manifes-

tasi paham nasionalisme kian memudar. Rohmadi (dalam Yakub, 2009: 3) 

menyatakan dalam mempelajari sebuah bahasa sebagai alat komunikasi akan 

terkait erat dengan yang namanya morfologi, yaitu bidang linguistik yang 

mempelajari bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-

bagian kata, yaitu morfem. Morfologi menjadi hal penting dalam pembelaja-

ran bahasa karena memiliki peran penting dalam pembentukan morfem se-

bagai dasar pembentukan frase, klausa, kalimat, paragraf, serta wacana.  
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Bahasa merupakan alat komunikasi yang terbagi menjadi dua yaitu bah  

asa lisan dan tulisan. Di dalam mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi 

akan terkait erat dengan yang namanya morfologi, yaitu bidang linguistik 

yang mempelajari bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagi-

an-bagian kata, yaitu morfem. Dengan ini, morfologi memiliki keleluasan da-

lam proses pembentukan morfem, kata, dan kombinasi-kombinasinya baik 

pada kategori morfem bebas maupun terikat (Rohmadi, 2009:1-3). 

Berbicara tentang bahasa, manusia memang memerlukan bahasa dalam 

berkomunikasi. Menurut Sudaryat (dalam Anggraini, 2018:253) menyatakan 

bahwa bahasa ialah sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang 

digunakan oleh masyarakat untuk tujuan komunikasi. Tentunya banyak sekali 

cara yang dipergunakan manusia dalam berkomunikasi, baik itu komunikasi 

secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Andyani (dalam Eriyani, 

2019:02) berbicara tentang bahasa tidak bisa terlepas dari aspek membaca, 

menulis, menyimak, dan berbicara. Dalam berkomunikasi antara penutur dan 

mitra tutur tentunya menggunakan kata, Saat seorang penutur menyampaikan 

suatu informasi atau pesan yang disampaikan oleh penutur dapat diterima 

oleh penerima hendaknya perlu memerhatikan penyusunan kata.  

Pada dasarnya bahasa merupakan rangkaian bunyi yang mempunyai 

makna tertentu, rangkaian bunyi yang kita kenal sebagai kata, melambangkan 

suatu konsep. Bahasa juga alat unsur berpikir dan belajar dengan adanya ba-

hasa, memungkinkan kita untuk berpikir secara abstrak. Menurut Arifin 

(dalam Riyani, 2019:02) bahasa yang baik adalah bahasa Indonesia yang 
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digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Bahasa 

memegang peran penting dalam kehidupan yakni sebagai alat menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep atau perasaan, karena pada umumnya bahasa 

digunakan untuk berkomunikasi.  

Media massa merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan 

suatu pikiran, salah satunya adalah surat kabar. Tanpa disengaja penutur 

mengucapkan bahasa yang salah. Sering pula tanpa disadari seseorang keliru 

dalam mengucapkan suatu kalimat. Menurut Badudu (dalam Rosdiana, 

2017:2) ketidakpaduan berbahasa masih banyak ditemukan dikalangan pers. 

Begitu juga surat kabar dalam penulisanya tanpa disengaja menggunakan ba-

hasa yang salah, ejaan yang salah, kalimat yang salah.  

Menurut Tarigan (dalam Handayani, 2011:93) menulis merupakan 

padanan kata dari mengarang, sedangkan mengarang merupakan keseluruhan 

rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyam-

paikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Surat kabar 

sebagai salah satu media  massa yang menggunakan  bahasa sebagai alat vital 

untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan bahasalah segala 

disajikan, meskipun ada pula beberapa variasi seperti gambar, diagram, tabel, 

dan lainya.  

Surat kabar adalah salah satu bentuk media massa yang paling populer 

dan dekat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan surat kabar mempunyai 

kelebihan dapat dibaca kapan saja dan informasi yang diberikan lebih terper-

inci dan detail. Meskipun dengan pesatnya era teknologi informasi dan 
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komunikasi, terbukti surat kabar masih mampu menunjukkan eksistensinya 

dan menjadi salah satu pilar penting di dunia pers sampai saat ini.  

Namun ternyata dengan segala kelebihannya, surat kabar juga mempu-

nyai kekurangan jika dibandingkan dengan media elektronik. Di wilayah 

perkotaan, surat kabar baik itu nasional dan lokal lebih mudah dijumpai 

dibandingkan di wilayah pedesaan. Hal ini mengingat biaya distribusi media 

cetak memang lebih mahal dan cenderung lama. Masyarakat harus menunggu 

proses pencetakan dan pendistribusiannya terlebih dahulu sebelum akhirnya 

bisa membaca informasi. Menurut wiki (2013: 13) surat kabar juga bisa berisi 

karikatur yang biasanya dijadikan bahan sindiran lewat gambar berkenaan 

dengan masalah-masalah tertentu, komik, TTS dan hiburan lainnya. 

Surat kabar Kompas Gramedia merupakan salah satu surat kabar yang 

memberikan informasi aktual terhadap suatu kejadian dan kegiatan, baik yang 

mengedukasi dan memotivasi masyarakat umum. Pada umumnya koran 

setelah dibaca akan dilipat dan diletakkan di atas meja begitu saja, sangat ja-

rang orang mengetahui apakah ada kesalahan dalam kepenulisan surat kabar 

tersebut. Kesalahan-kesalahan itu muncul karena dalam pembuatannya tidak 

berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa yang benar. Tarigan (dalam Alber, 

2011:302) mengatakan bahwa kesalahan berbahasa merupakan bagian-bagian 

konversasi atau komposisi yang menyimpang dari norma baku atau norma 

terpilih dari performansi bahasa seseorang. Hal tersebut diperkuat dengan 

pendapat Setyawati (dalam Alber, 2010:18) berpendapat bahwa analisis 

kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa, baik secara lisan mau-
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pun tulisan, yang menyimpang dari faktorfaktor penentu berkomunikasi atau 

menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata 

bahasa Indonesia. 

Penelitian mengenai analisis kesalahan berbahasa yang pernah diteliti 

sebelumnya yang pertama, Ummu Kalsum R pada tahun 2014 dengan judul 

“Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Makalah Mahasiswa Semester VI A 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia”. Penelitian ini bertujuan 

mendekripsikan kesalahan berbahasa khususnya dalam kajian morfologi 

mahasiswa semester VI A jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Berdasarkan 

hasil analisis data yang dihimpun, peneliti menemukan masih terdapat 

sejumlah kesalahan berbahasa dalam kajian morfologi, khususnya afiksasi, 

reduplikasi, dan pejemukan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini sama-sama mengambil kajian morfologi. Sedangkan perbedaan 

yang terdapat pada penelitian, Ummu Kalsum R mengambil judul “Analisis 

Kesalahan Berbahasa dalam Makalah Mahasiswa Semester VI A Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia”, pada penelitian ini mengambil 

analisis kesalahan berbahasa pada surat kabar Kompas Gramedia.  

Kedua, peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang 

masalah yang akan diambil oleh peneliti merupakan skripsi dengan judul 

"analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi pada surat kabar harian 

Jateng pos edisi Januari 2013" yang dimiliki oleh Hariyani. Persamaan dari 

penelitian yang dilakukan Hariyani berdasarkan judul yang mengutamakan 

penelitian dalam bidang morfologi dan surat kabar.  
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Ketiga, berdasarkan penelitian tentang analisis kesalahan berbahasa ta-

taran morfologi pada Surat Kabar Kompas Gramedia yang pernah diteliti ter-

dahulu Widiastuti pada tahun 2016 dengan judul “Kesalahan Penggunaan Ba-

hasa Indonesia pada Berita Utama Harian Fajar”. Hasil penelitian ini men-

jelaskan bahwa kesalahan berbahasa yang terdapat pada berita utama Harian 

Pajar dari segi ejaan yang mencakup pemakaian huruf pada huruf kapital dan 

huruf miring, penulisan kata pada kata turunan, kata depan di-, ke- dan dari, 

dan pemenggalan kata, serta pemakaian tanda baca titik, tanda baca koma, 

dan tanda hubung pada berita utama Harian Fajar. Persamaan penelitian ter-

dahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kesalahan 

pengggunaan bahasa Indonesia, tidak hanya itu penelitian Widiastuti 

menggunakan berita utama harian fajar sebagai objek penelitian, penelitian 

Widiastuti membahas kesalahan penggunaan bahasa Indonesia.  

Keempat, penelitian Rosdiana dengan judul Analisis Kesalahan Berba-

hasa Tataran Morfologi Pada Koran Amanah. Penelitian Rosdiana 

menggunakan koran amanah sebagai objek kajiannya, penelitian Rosdiana 

membahas tataran morfologi meliputi afiksasi, reduplikasi, dan kata 

majemuk. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian Analisis 

Kesalahan Berbahasa Pada Surat Kabar Kompas Gramedia  Edisi 19 Juli-25 

Juli 2021 ini sama- sama meneliti tentang kesalahan berbahasa tataran mor-

fologi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, Rosdiana 

menggunakan Koran Amanah sebagai objek, sedangkan penelitian ini 

menggunakan Koran Kompas Gramedia sebagai objek penelitian.  
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Kelima, penelitian lain yang dijadikan pandangan tambahan merupakan 

penelitian dari Anggraini dengan judul "analisis wacana kritis pada koran 

kompas edisi 24 Mei 2012. Meskipun kedua peneliti mengangkat penelitian 

dari sebuah analisis, tetapi terdapat perbedaan yang terlihat pada bidang yang 

difokuskan. Dengan adanya bidang morfologi dan bidang wacana dapat 

memberikan referensi terhadap penelitian. Meskipun begitu, terdapat 

keunggulan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu analisis 

kesalahan berbahasa pada bidang morfologi dari surat kabar Analisis 

Kesalahan Berbahasa pada Surat Kabar Kompas Gramedia Edisi 19 Juli – 25 

Juli 2021. Penelitian ini mengambil pada tataran morfologi yang berkaitan 

dengan afiks di surat kabar Kompas Gramedia Edisi 19 Juli – 25 Juli 2021 

yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pandangan bagi para penulis dan 

pembaca surat kabar untuk mengetahui penggunaan bahasa sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia. 

Melihat fenomena tersebut, dapat dijelaskan bahwa penulisan surat ka-

bar Kompas Gramedia sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian, teru-

tama dari kesalahan berbahasa pada bidang morfologi. Oleh karena itu, 

peneliti berkesimpulan dalam melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kesalahan Berbahasa Pada Surat Kabar Kompas Gramedia  Edisi 19juli - 25 

Juli 2021”. 
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B. Ruang Lingkup   

Surat kabar merupakan salah satu bentuk cetakan media massa yang 

paling populer dan dekat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan surat kabar 

mempunyai kelebihan dapat dibaca kapan saja dan informasi yang diberikan 

lebih terperinci dan detail. Kompas Gramedia tidak ketinggalan dengan in-

formasi baru. Media massa merupakan media yang digunakan untuk 

menyampaikan suatu pikiran, salah satunya adalah surat kabar Kompas 

Gramedia. 

Surat kabar Kompas Gramedia merupakan salah satu surat kabar yang 

memberikan informasi aktual terhadap suatu kejadian dan kegiatan, baik yang 

mengedukasi dan memotivasi masyarakat umum. Pada umumnya koran 

setelah dibaca akan dilipat dan diletakkan di atas meja begitu saja, sangat ja-

rang orang mengetahui apakah ada kesalahan dalam kepenulisan surat kabar 

tersebut. Kesalahan-kesalahan itu muncul karena dalam pembuatannya tidak 

berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa yang benar.   

Penelitian ini dilakukan pada surat kabar Kompas Gramedia dengan  

menganalisis bagaimana wujud kesalahan berbahasa surat kabar Kompas 

Gramedia edisi 19 Juli – 25 Juli 2021 sebagai sebuah analisis yang memiliki 

tujuan, sasaran, dan isi. Penyampaian isi menggunakan sarana melalui bahasa 

dan tulisan. Penelitian ini hanya membahas pemakaian bahasanya.  

Dalam mendeskripsikan analisis kesalahan berbahasa pada surat kabar 

Kompas Gramedia, temuan pada penelitian ini terdapat kesalahan berbahasa 
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pada tataran morfologi  tentang penggunaan afiksasi, sebab penggunaan 

afiksasi dapat berupa sufiks, konfiks, prefiks, simulfiks.  

 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana wujud kesalahan berbahasa pada  surat kabar Kompas Gramedia  

Edisi 19 Juli-25 Juli 2021? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa pada surat kabar Kompas 

Gramedia  Edisi 19 Juli-25 Juli 2021. 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian dikatakan berhasil bila dapat bermanfaat bagi semua orang, 

termasuk peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian tentang “Analisis 

Kesalahan Berbahasa pada surat kabar Kompas Gramedia  Edisi 19 Juli-25 

Juli 2021” yaitu: 

1.  Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan penge-

tahuan tentang analisis kesalahan berbahasa, tentunya pada bidang morfologi 

dan memberikan perbaikan kesalahan berbahasa dari segi kajian morfologi 

yang terdapat di dalam Analisis Kesalahan Berbahasa pada surat kabar 

Kompas Gramedia  Edisi 19 Juli-25 Juli 2021. 
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan tambahan bagi Maha-

siswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, menjadi refer-

ensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan masukan untuk penulis surat 

kabar, agar penulisan surat kabar kedepannya supaya lebih teliti. 



58 
 

  

DAFTAR RUJUKAN 

 

Alber, A. (2018). Analisis kesalahan penggunaan frasa pada tajuk rencana surat 

kabar Kompas. Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra, 9(1), 55-62. 

Arikunto, Suharsini. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta.  

Chaer, Abdul. 2008. Morfologi Bahasa Indonesia Pendekatan Proses. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Eriyani, N. D. (2020). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Berita Online Solopos 

Edisi 4 Desember 2019.  

 

Hariyani, E. 2013. Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Morfologi Pada Surat 

Kabar Harian Jateng Pos  Edisi Januari 2013. Skripsi. Dipublikasikan. 

Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Mardikantoro, H. B. (2014). Analisis wacana kritis pada tajuk (anti) korupsi di 

surat kabar berbahasa Indonesia. Litera, 13(2). 

Mardiyah, Siti, dkk. Analisis Kesalahan Morfologi Dalam Karangan Narasi 

Berdasarkan Cerita Fantasi Irisan Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Bandar Lampung. Skripsi. Dipublikasikan. Bandar Lampung: STIKIP 

PGRI Bandar Lampung. 

http://eskripsi.stkippgribl.ac.id/index.php/warahan/article/download/27

9/127.  

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

 

Nentia, A. 2019.  Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran Morfologi Pada Berita 

Pinggir-Duri-Dumai Surat Kabar Riau Pos (Doctoral dissertation, 

Universitas Islam Riau).  

 

Priyono, Y. (2012). Analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi pada mading 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Doctoral dissertation, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. Jurnal. Dipublikasikan. 

Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin. 

http://jurnal.uin-

antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691.  

 

Setyawati, E. (2013). Analisis Nilai Moral dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan 

Karya Agnes Davonar (Pendekatan Pragmatik). Yogyakarta: UNJ. 

http://eskripsi.stkippgribl.ac.id/index.php/warahan/article/download/279/127
http://eskripsi.stkippgribl.ac.id/index.php/warahan/article/download/279/127
http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691
http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691


59 
 

  

Setyawati, Nanik. 2010. Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Teori dan 

Praktik. Surakarta: Yuma Pustaka.  

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kuali-

tatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

 

Suryadi, T., Oktaviani, U. D., & Riyani, A. (2019). Analisis Kesalahan Berbahasa 

pada Koran Kapuas Post Sintang Edisi Bulan Maret Sampai dengan Bu-

lan Mei 2018. Jurnal Kansasi, 4(1), 1-12. 

 

Wijayanti, D. R. (2014). Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Morfologi pada 

Karangan Narasi Siswa Kelas VII madrasah Tsanawiyah Muhammadi-

yah 1 Weleri Tahun Ajaran 2013/2014 (Doctoral dissertation, Universi-

tas Muhammadiyah Surakarta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


