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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan apa saja kesalahan penggunaan bahasa yang terdapat pada pidato resmi 

mahasiswa teknik Informatika STT Wastukancana Purwakarta. Objek pada penelitian ini adalah menganalisis kesalahan 

penggunaan bahasa dalam pidato resmi mahasiswa. Subjek penelitian mahasiswa jurusan teknik Informatika STT 

Wastukancana kabupaten Purwakarta. Data pada penelitian ini berupa kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa dalam pidato 

resmi mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, dokumen, metode simak, dan teknik catat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di 

dalam naskah/teks pidato resmi mahasiswa terdapat banyak kesalahan dalam pemilihan kata yaitu berupa kesalahan dalam 

menulis, awalan, kata depan, pemilihan diksi yang tepat, kalimat efektif, dan penggunaan bahasa baku. 

Kata Kunci: Analisis kesalahan, pengunaan bahasa, pidato resmi. 

 

1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

Kegiatan menulis merupakan salah satu sarana untuk 

menuangkan ide gagasan. Kegiatan menuangkan ide dalam 

bentuk tulisan ini memerlukan pemahan tentang kemampuan 

berbahasa dan penggunaan bahasa yang baik. Ketika 

mahasiswa dihadapkan pada tugas menulis teks pidato yang 

bersifat resmi, mahasiswa banyak mengalami kesulitan 

terutama dalam penggunaan bahasa. Hasil tulisan mahasiswa 

sebagian besar lemah dalam masalah penggunaan bahasa 

yang baik dan benar. Selama pembelajaran menulis, 

mahasiswa kurang memerhatikan aturan-aturan yang ada 

dalam keterampilan menulis yang baik dan benar, sehingga 

menyebabkan lemahnya keterampilan mahasiswa, khususnya 

dalam menulis teks pidato. 

Lemahnya keterampilan mahasiswa dalam menulis teks 

pidato disebabkan mahasiswa jarang berlatih menulis 

sehingga mahasiswa kurang menguasai kosakata, banyak 

mahasiswa yang kesulitan mentransfer ide atau gagasannya 

ke dalam tulisan secara baik dan benar. Selain dari minimnya 

penguasaan kosakata, mahasiswa selalu salah dalam 

pemilihan kata atau diksi sehingga kalimatnya banyak yang 

tidak efektif. Oleh karena itu mahasiswa belum mampu 

menggunakan bahasa secara baik dan benar dalam 

keterampilan menulis..  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat 

mengetahui penggunaan kata baku, pilihan kata yang tepat 

dalam penulisan teks pidato resmi. Bagaimana menulis 

dengan menggunakan bahasa yang tepat. Karena penggunaan 

kata baku dan pilihan kata/diksi yang kurang tepat dapat 

menyebabkan kalimat tidak efektif serta menyalahi aturan 

ejaan yang disempurnakan. Dengan demikian, judul dari 

penelitian ini adalah Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa 

dalam Teks Pidato Resmi Mahasiswa Teknik Informatika 

STT Wastukancana Purwakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apa saja bentuk kesalahan penggunaan bahasa dalam 

menulis teks pidato? 

b. Apa saja penyebab terjadinya kesalahan penggunaan 

bahasa dalam penulisan teks pidato? 

c. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis mahasiswa yang baik dan benar? 

1.3 Tujuan 

a. Untuk apa saja kesalahan penggunaan bahasa dalam 

menulis teks pidato 

b. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya 

kesalahan penggunaan dalam menulis teks pidato 

c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan agar 

keterampilan menulis mahasiswa dapat lebih baik 

 

2. Tinjauan Pustaka 
 

2.1 Analisis Kesalahan Berbahasa 

Kesalahan berbahasa merupakan hal yang mungkin 

terjadi pada praktik berbahasa. Tarigan dan Lilis (1996) 

menyebutkan bahwa kesalahan berbahasa merupakan 

penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan yang 

menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan 

kaidah bahasa. Dari pendapat tersebut dapat diketahui 

bahwa kesalahan berbahasa merupakan penggunaan 

bahasa yang dilakukan oleh seseorang baik secara lisan 

maupun tulisan. Bentuk kesalahan berbahasa akan mudah 

ditemukan jika bahasa itu diwujudkan dalam bentuk 

tulisan. Hal ini dikarenakan melalui tulisan suatu kesalahan 

diketahui wujud dan bentuknya. 

 

2.2 Kesalahan Berbahasa pada Diksi 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diksi adalah 

pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. 

Kesalahan berbahasa pada diksi merupakan kesalahan 

yang sering terjadi, baik dalam tuturan langsung maupun 

tertulis. Hal ini dapat dilihat pada saat menulis berupa 

kalimat atau wacana, banyak kata-kata yang tidak tepat 

dalam pemakaian dan penempatannya. Sehingga kalimat 

tersebut sulit dimengerti oleh pembaca. 



2.2 Kesalahan Berbahasa pada Ejaan 

Kesalahan ejaan berkaitan dengan bentuk tulisan kata 

dan tanda baca. Kesalahan ejaan dapat menyebabkabkan 

terjadinya salah pemahaman pada makna suatu kata atau 

kalimat. Kesalahan ejaan salah satunya bisa berupa 

kesalahan penulisan huruf misalnya, penulisan huruf 

kapital. Adapun kaidah penulisan ejaan yang 

disempurnakan meliputi enam aspek. Keenam aspek 

tersebut adalah:  

a. Pemakaian huruf 

b. Pemenggalan kata 

c. Pemakaian huruf kapital, miring 

d. Penulisan kata 

e. Tanda baca 

f. Penulisan unsur serapan. 

 

3. Metodologi 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yaitu menggambarkan apa yang dilihat/hasil pengamatan 

dari penelitian dengan uraian kata-kata tanpa 

menggunakan prosedur statistik. Deskriptif dimaksudkan 

untuk memperoleh gambaran yang jelas, objektif, 

sistematis, dan cermat mengenai fakta-fakta yang 

diperoleh berupa data terkait.  

Subjek dalam penelitian mencangkup semua pihak yang 

dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa 

jurusan teknik informatika stt wastukancana purwakarta. 

Objek penelitian ini adalah menganalisis kesalahan 

pemilihan kata/diksi dalam teks pidato resmi mahasiswa 

teknik informatika stt wastukancana purwakarta. 

Metode tes dan wawancara merupakan metode utama 

dalam penelitian ini. Metode tes digunakan untuk 

mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menulis teks 

pidato resmi yang baik dan benar sesuai dengan EYD. 

Metode wawancara untuk menjawab permasalahan terkait 

kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa ketika mereka 

menulis teks pidato resmi. Data dalam penelitian ini 

berupa kesalahan penggunaan bahasa pada pidato resmi 

mahasiswa teknik informatika STT Wastukancana 

Purwakarta. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

naskah atau teks pidato resmi mahasiswa teknik 

informatika STT Wastukancana. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi. 

Teknik dokumentasi yang didapat pada saat observasi. 

Dilanjutkan dengan teknik simak dan catat. 

 

 

4. Pembahasan 

4.1  Kesalahan Penggunaan Bahasa dalam Teks Pidato 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang pembahasan 

kesalahan penggunaan bahasa yang terdapat dalam teks 

pidato resmi mahasiswa jurusan Teknik Informatika STT 

wastukancana Purwakarta. Kesalahan-kesalahan tersebut 

meliputi kesalahan penggunaan bahasa pada diksi, ejaan, 

tataran fonologi, frasa, klausa, dan kalimat.  

Judul pidato: Peringatan HUT RI 17 Agustus 1945 

Contoh kesalahan penggunaan bahasa diantaranya terdapat 

pada data di bawah ini: 

1. Data  

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat 

Allah subhanahu wa ta’ala. Karna atas berkah, rahmat serta 

hidayah-Nya pada hari ini kita semua diberi kesempatan 

untuk ikut serta dalam memeriahkan ulang tahun 

kemerdekaan negara Republik Indonesia. 

Analisis 1: penulisan kata karena menjadi karna. 

Penghilangan huruf vokal /e/. Kesalahan penulisan ini sering 

terjadi ketika mahasiswa menulis. 

Analisis 2: Dalam teks pidato di atas banyak pemubaziran 

kata yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. 

Terdapat dalam kalimat karena atas berkah, rahmat serta 

hidayah-Nya. Seharusnya tidak perlu menggunakan kata 

karena. Kata pada dalam kalimat tersebut lebih baik 

dihilangkan begitupun dengan kata untuk tidak perlu ditulis 

lagi. 

2. Data 

Selanjutnya dengan memperingati hari ulang tahun 

kemerdekaan kita ini kami berharap, semoga kita lebih 

meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, 

lebih meningkatkan daya juang kita terhadap bangsa dan 

negara, lebih mempersatukan jiwa dan segenap raga kita 

untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

Analisis: Banyak menggunakan kalimat tidak efektif dan 

tidak ada tanda baca.  dalam teks pidato di atas kata kita 

banyak diulang-ulang. Seharusnya ada tanda titik untuk 

memisahkan kalimat agar tidak terlalu panjang. 

3. Data 

Hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita kenang 

perjuangan para pahlawan tahun 1945 maka terlintas jelas di 

benak kita bahwa semangat pertempuran yang bagaikan api 

yang tak kunjung padam itu begitu hebat menyatu pada jiwa 

para pahlawan pejuang 45 itu. 

Analisis: kalimat tidak efektif dan penggunaaan kata. Dalam 

teks pidato di atas kata sekalian seharusnya tidak perlu ditulis 

lagi, karena hadirin sudah menyatakan jamak, sekalian itu 

mengandung pengertian banyak, sehingga kalimatnya jadi 

berlebihan. Kata di  bukan kata depan jadi tidak perlu dipisah 

penulisannya pada kata dibenak. Kata kita dan kata yang juga 

banyak mengalami perulangan tidak hemat.  

  

5 . Simpulan dan Saran 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa kesalahan dalam kalimat. Kalimat yang 

digunakan banyak kalimat yang tidak efektif, seperti kata 

yang diulang-ulang, pemubaziran kata, penggunaan kata yang 

tidak perlu, dan penulisan kata yang salah antara kata depan 

dan awalan. 

5.2 Saran 

 Bagi mahasiswa: pidato merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan berbagai 

informasi kepada khalayak ramai. Dalam penulisan teks 

pidato yang bersifat resmi, yang harus diperhatikan 

penulisannya harus disusun dengan sistematika yang tepat 



dan menggunakan kata baku juga memilih kata/diksi yang 

tepat. 

Bagi dosen: dosen sebaiknya memberikan motivasi agar 

mahasiswa semakin bersemangat untuk menuangkan ide ke 

dalam tulisan dengan benar sesuai dengan EYD. Selain itu, 

dosen juga harus membimbing mahasiswa dalan penulisan 

yang baik dan benar agar mahasiswa lebih memahami 

bagaimana memilih kata yang tepat. 
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