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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan penggunaan dan penulisan afiks pada 

karangan narasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan hasil 

analisis pada karangan narasi siswa, ditemukan kesalahan penggunaan dan penulisan afiks 

ber-, me-, se-, -kan, me-kan, di-, ke-, pe-an. Pada kesalahan penggunaan dan penulisan afiks 

tersebut lebih banyak ditemukan kesalahan penggunaan afiks me- sebanyak 18 kesalahan. 

Kesalahan penulisan afiks di- sebanyak 19 kesalahan dan penulisan kata depan di yang 

diserangkaikan seperti afiks sebanyak 70 kesalahan. 

 

Kata kunci: afiks, karangan narasi 

 

 

Abstract 

This research intends to analyze the errors and the use of narrative essay using and writing 

affix for the Tenth Grade Students of Senior High Schools 3 Bintan. The method used in this 

research are descriptive and qualitative methods. According to the research result of 

student’s narrative essay, there were error in afiix namely ber-, me-, se-, -kan, me-kan, di-, 

ke-, pe-an. The most error that has been found in this research is me- the total error is 18. 

The most errors in writing affix is di- the total errors 19 and writing the words on the 

connected the total error is 70. 

 

Keywords: affix, narrative essay 

  



1. Pendahuluan 

Afiks merupakan imbuhan pada kata dasar. Sebuah kata dasar kadang perlu diberi 

imbuhan untuk memperjelas maksud kalimat. Penggunaan afiks atau imbuhan dalam kata 

dasar haruslah tepat. Karena penggunaan imbuhan itu bisa mengubah makna pada kata yang 

digunakan. Kata yang sudah diberi afiks akan berbeda maknanya dengan kata dasarnya. 

Imbuhan yang digunakan sesuai dengan keperluan penggunaan dalam kalimat. Menurut 

Chaer (2007:177) afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat, yang 

diimbuhkan pada dasar dalam proses pembentukan kata. 

Karangan narasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan terdapat 

kesalahan afiks atau imbuhan. Kesalahan yang banyak terjadi yaitu kesalahan penggunaan 

imbuhan yang tidak tepat, tidak menggunakan imbuhan pada kata yang memerlukan, 

menggunakan imbuhan pada kata yang tidak memerlukan, dan kesalahan penulisan yang 

seharusnya dirangkaikan tetapi dipisah seperti pada awalan di- dan ke- yang sering disamakan 

dengan kata depan di dan ke. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kesalahan penggunaan 

dan penulisan afiks pada karangan narasi  siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Analisis 

Kesalahan Afiks Pada Karangan Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesalahan 

penggunaan dan penulisan afiks pada karangan narasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu 

fenomena (Wati, 2009:16). Menggunakan penelitian kualitatif karena data yang diperoleh 

berbentuk kalimat, kata atau gambar (Sugiyono, 2012:23). 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Karangan narasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan masih 

banyak kesalahan dalam penggunaan dan penulisan afiks. Siswa dalam menggunakan afiks 

pada kalimat masih kurang tepat, seperti tidak menggunakan afiks pada kata yang 

memerlukan afiks, tidak sesuai kaidah afiks menurut Chaer (2006). Pada karangan narasi 

siswa ditemukan kesalahan penggunaan dan penulisan afiks, antara lain sebagai berikut: 

1) Pada suatu hari saya masih sekolah di SMPN 6 BINTAN. 

Seharusnya: Pada suatu hari saya masih bersekolah di SMPN 6 BINTAN. 

sekolah „bangunan/lembaga tempat belajar mengajar serta tempat menerima 

   dan memberi pelajaran‟ 

ber- + sekolah  bersekolah „belajar di sekolah, mendapat pendidikan di  

      sekolah‟ 

 Menurut Chaer (2006:210) kata sekolah seharusnya bersekolah. Prefiks ber- pada 

kata bersekolah  menyatakan „mengalami bersekolah‟, karena makna ber- memiliki makna 

„mengalami atau berada dalam keadaan‟. 

 

2) Saya pun langsung tersadar ternyata saya sudah nabrak tembok. 

Seharusnya: Saya pun langsung tersadar ternyata saya sudah menabrak tembok. 

tabrak     „sentuh antarmuka dari arah berlawanan‟ 

me- + tabrak  menabrak „menubruk, menumbuk‟ 



 Menurut Chaer (2006:228) kata nabrak dari bentuk dasar tabrak seharusnya 

menabrak. Prefiks me- pada kata menabrak menyatakan „melakukan perbuatan tabrak‟, 

karena prefiks me- memiliki makna „melakukan perbuatan yang disebut kata dasarnya‟. 

 

3) Kehilangan Seseorang Yang Berarti Bagiku 

Seharusnya: Kehilangan Seorang Yang Berarti Bagiku 

orang      „manusia‟ 

se- + orang   seorang „satu orang‟ 

se- + seorang   seseorang „seorang yang tidak dikenal‟ 

 Menurut Ramlan (1997:136) kata seseorang dari bentuk dasar orang seharusnya 

menjadi seorang. Prefiks se- pada kata seorang menyatakan „satu orang‟, karena afiks se- 

memiliki makna „satu‟. Sehingga penggunaan prefiks (awalan) se- pada kata seseorang tidak 

tepat jika digunakan dua kali, karena maknanya tidak sesuai dengan kalimat tersebut. 

 

4) Ku ambilkan tisyu untuk mengelap keringat ku agar tidak merusak lembar jawabanku. 

Seharusnya: Ku mengambil tisyu untuk mengelap keringat ku agar tidak merusak 

lembar jawabanku. 

ambil          „memegang sesuatu lalu diangkat‟ 

me- + ambil  mengambil       „memegang sesuatu lalu dipakai‟ 

 Penggunaan sufiks (akhiran) -kan pada kata ambilkan tidak tepat, seharusnya 

mengambil. Karena sufiks -kan untuk menyatakan „melakukan perbuatan untuk orang lain‟. 

Prefiks me- pada kata mengambil menyatakan „melakukan perbuatan mengambil tisu‟. 

Menurut Chaer (2006:228) awalan me- mempunyai makna yang menyatakan „melakukan 

perbuatan yang disebut kata dasarnya‟. 

 

5) Aku hanya membalas teguran mereka dengan menundukan kepala dan senyuman 

terpaksa yang tak biasanya aku seperti itu. 

Seharusnya: Aku hanya membalas teguran mereka dengan menundukkan kepala dan 

senyuman terpaksa yang tak biasanya aku seperti itu. 

tunduk    „menghadapkan wajah ke bawah‟ 

me- + tunduk + -kan  menundukkan  „mengarahkan    

           pandangan muka ke bawah‟ 

 Menurut Alwi (2003:110) kata menundukan seharusnya jumlah huruf k-nya ada dua 

yaitu menundukkan, karena merupakan sufiks -kan tidak mengalami perubahan apabila 

ditambahkan pada dasar kata apa pun. 

 

6) Aku dan teman-teman berkumpul dilapangan sekolah untuk menerima amplop 

kelulusan. 

Seharusnya: Aku dan teman-teman berkumpul di lapangan sekolah untuk menerima 

amplop kelulusan. 

 Menurut Chaer (2006:48) penulisan di pada kata dilapangan dipisah yaitu di 

lapangan. Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pada kata di lapangan, di 

merupakan kata depan karena kata yang mengikutinya menyatakan „tempat‟. Kata depan di 

untuk menyatakan „tempat berada‟ di muka kata benda yang menyatakan tempat (Chaer, 

2006:122). 

 

7) akhirnya saya dan teman-teman saya di panggil oleh guru. 

Seharusnya: akhirnya saya dan teman-teman saya dipanggil oleh guru. 

 Menurut Chaer (2006:46) penulisan di pada kata di panggil diserangkaikan yaitu 

dipanggil, karena merupakan prefiks (awalan) di- sebagai kata kerja yang pelakunya terletak 



di belakang kata kerjanya dan menyatakan „dikenai tindakan untuk datang menghadap guru‟. 

Imbuhan (awalan, akhiran, dan sisipan) ditulis serangkai dengan kata dasarnya sebagai satu 

kesatuan. Kata kerja berawalan di- digunakan di dalam kalimat yang pelakunya terletak di 

belakang kata kerjanya (Chaer, 2006:245). 

 

8) Saya dan teman saya pun masuk kedalam rumah. 

Seharusnya: Saya dan teman saya pun masuk kedalam rumah. 

 Menurut Chaer (2006:48) penulisan ke pada kata kedalam dipisah yaitu ke dalam. 

Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pada kata ke dalam, ke merupakan 

kata depan karena kata ke diikuti dengan kata yang menyatakan tempat tujuan. Kata depan ke 

untuk menyatakan „tempat tujuan‟ digunakan di muka kata benda yang menyatakan tempat. 

Untuk menyatakan „tempat yang dituju‟ dengan lebih seksama. kata depan ke dapat diikuti 

dengan kata yang menunjukkan bagian mana dari tempat itu yang dimaksud. Misalnya, ke 

tengah, ke dalam, ke sebelah, ke samping, ke luar (Chaer, 2006:130). 

 

9) Itu membuat saya lebih banyak lagi mendapat ilmu tentang ke pramukaan dari 

pembina atau teman-teman. 

Seharusnya: Itu membuat saya lebih banyak lagi mendapat ilmu tentang kepramukaan 

dari pembina atau teman-teman. 

 Menurut Chaer (2006:46) penulisan ke pada kata ke pramukaan diserangkaikan yaitu 

kepramukaan. Pada kata kepramukaan, ke- merupakan konfiks (imbuhan gabung) dari 

awalan ke- dan akhiran -an  yang menyatakan „hal yang berkenaan dengan pramuka‟. Jika 

bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur 

gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh: menggarisbawahi, menyebarluaskan, 

dilipatgandakan. 

 

10) Sesampainya dirumah saya memberi tahukan bahwa disekolah guru menyampaikan 

bahwa akan diadakan lomba cerdas cermat di tanjung uban. 

Seharusnya: Sesampainya dirumah saya memberitahukan bahwa disekolah guru 

menyampaikan bahwa akan diadakan lomba cerdas cermat di tanjung uban. 

 Menurut Chaer(2006:46) penulisan memberi tahukan diserangkaikan yaitu 

memberitahukan, karena merupakan kata yang mendapat awalan me- dan akhiran -kan 

sekaligus. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran 

sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh: menggarisbawahi, 

menyebarluaskan, dilipatgandakan. 

 

11) selesai pemberi tahuan juara, kami pun langsung mengambil piala. 

Seharusnya: selesai pemberitahuan juara, kami pun langsung mengambil piala. 

beri               „serahkan atau bagi sesuatu kepada orang lain‟ 

pe- + beri   pemberi   „orang yang memberi‟ 

pe- + beritahu + -an  pemberitahuan   „pengumuman‟ 

 Menurut Chaer(2006:46) penulisan pemberi tahuan diserangkaikan yaitu 

pemberitahuan, karena merupakan kata yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sekaligus 

yang menyatakan „proses‟. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan 

dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh: menggarisbawahi, 

menyebarluaskan, dilipatgandakan. Konfiks (imbuhan gabung) pe-an menyatakan proses 

(Chaer, 2006: 275). 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 



Berdasarkan penyajian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan 

di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kesalahan penggunaan afiks dalam karangan narasi, yaitu tidak menggunakan afiks, 

tidak perlu menggunakan afiks, tidak tepat menggunakan afiks, dan tidak sesuai kaidah. 

Sedangkan kesalahan penulisan afiks dalam karangan narasi, yaitu penulisan afiks yang 

dipisah, dan kata depan yang penulisannya diserangkaikan seperti afiks. 

2. Hasil analisis kesalahan penggunaan afiks, maka diketahui bahwa jenis afiks yang 

banyak terjadi kesalahan penggunaan adalah prefiks me- karena tidak menggunakannya 

yaitu terdapat 18 kesalahan. Sedangkan jenis afiks yang banyak terjadi kesalahan 

penulisan adalah prefiks di- karena penulisannya dipisah yaitu terdapat 19 kesalahan dan 

merupakan kata depan di terdapat 70 kesalahan. 

3. Hasil analisis kesalahan afiks telah ditemukan bahwa siswa kelas X Sekolah Menengah 

Atas Negeri 3 Bintan belum bisa membedakan antara prefiks di- dan kata depan di. 

Sehingga dalam penulisannya masih banyak kesalahan. 

 Berdasarkan simpulan tersebut, adapun saran dari peneliti untuk guru dan siswa 

sebagai berikut: 

1. Untuk guru, supaya lebih memperhatikan hasil karangan siswa dan lebih banyak lagi 

menjelaskan tentang penggunaan dan penulisan afiks (imbuhan) yang tepat. 

2. Untuk siswa, supaya lebih memperhatikan penggunaan dan penulisan afiks serta 

penulisan kata depan. 

3. Untuk peneliti lain, sebagai sumber penelitian tentang afiks dan bisa melakukan  

penelitian yang lebih dalam lagi. 
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