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ABSTRAK 

 

Perlinda Br Bangun, NIM 2133111059,  Analisis Kesalahan Berbahasa dalam 

Tataran Sintaksis pada Pidato Siswa Kelas XI SMA  Negeri 1 Tiganderket 

Tahun Pembelajaran 2016/2017, Program Studi Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan sintaksis yang 

meliputi: (1) kesalahan penggunaan struktur frasa pada Pidato kelas XI SMA 

Negeri 1 Tiganderket , (2) kesalahan penggunaan struktur kalimat pada Pidato 

kelas XI SMA Negeri 1 Tiganderket. Subjek penelitian ini adalah pidato  siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Tiganderket Tahun Pembelajaran 2016/ 2017. Objek 

penelitian ini adalah frasa dan kalimat.Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Human 

instrumen), yaitu sebagai instrumen kunci dengan bantuan instrumen pendukung 

yang berupa tabel data. Penelitian ini juga menggunakan kriteria-kriteria sebagai 

perangkat lunak untuk memudahakan dalam pengambilan data dan analisis data. 

Kriteria-kriteria yang digunakan adalah kriteria untuk menentukan kesalahan 

penggunaan frasa dan kesalahan penggunaan kalimat. Hasil pembahasan 

menunjukkan Jumlah keseluruhan kalimat yang  mengandung  kesalahan sintaksis 

dari 38 pidato yaitu  221 kesalahan dengan perincian 58,15 %, kesalahan dalam 

bentuk frasa 127 (57, 46 %) kesalahan dalam bentuk kalimat 94 (42,53%). Dalam 

pidato siswa tersebut ditemukan 6 (enam) faktor penyebab kesalahan penggunaan 

Struktur Frasa. Keenam  faktor penyebab kesalahan penggunaan Struktur Frasa itu 

ditemukan dalam Pidato siswa yaitu sebanyak 127 kalimat atau 57,46 % dari 

jumlah keseluruhan kesalahan sintaksis. Faktor penyebab kesalahan penggunaan 

frasa tersebut meliputi penggunaan preposisi yang tidak tepat (38 kalimat), 

susunan kata yang tidak tepat (6 kalimat), penggunaan unsur yang berlebihan atau 

mubazir (51 kalimat), penjamakan ganda (18 kalimat), penggunaan bentuk 

superlatif yang berlebihan (10 kalimat), penggunaan bentuk resiprokal yang salah 

(3 kalimat). kesalahan penggunaan struktur kalimat tersebut meliputi: kalimat 

yang tidak bersubjek (1 kalimat), antara predikat dan objek yang tersisipi (6 

kalimat), kalimat yang tidak logis (34 kalimat), penghilangan konjungsi (6 

kalimat), pengggunaan konjungsi yang berlebihan(22 kalimat), istilah  asing (5 

kalimat ), penggunaan kata tanya yang tidak perlu (25 kalimat).  
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