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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi berbagai kesalahan gramatikal 

berdasarkan Surface Strategy Taxonomy dan frekuensi kemunculannya serta untuk 

mengetahui berbagai macam problematika mahasiswa ketika menulis teks dalam bahasa 

Inggris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-kuantitatif dengan instrument berupa 

tes tertulis berbentuk esai dan kuesioner.  Teks deskriptif berbahasa Inggris yang ditulis oleh 

mahasiswa semester tiga merupakan objek dari penelitian ini. Teks-teks tersebut kemudian 

dianalisis berdasarkan teori Surface Strategy Taxonomy  yang dikemukakan oleh Dulay. Dari 

hasil analisis teks, peneliti menemukan 4 jenis kesalahan gramatikal yang sesuai dengan teori 

Dulay. 4 jenis kesalahan tersebut berupa Omission (68.31%), Addition (9.6%), Misformation 

(8.45%), dan Misordering (2.11%).  Berbagai macam problematika yang dihadapi mahasiswa 

ketika menulis diantaranya adalah lemahnya pemahaman tentang tenses, lemahnya 

penguasaan vocabulary, pemilihan leksikal yang tidak tepat dalam kalimat, dan penyusunan 

struktur kalimat yang salah dalam teks. Dalam hal ini, mahasiswa masih menuliskan teks 

dengan memakai struktur kalimat bahasa asli atau bahasa Indonesia.   

Kata Kunci: kesalahan gramatikal, deskriptif teks, Surface Strategy Taxonomy.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu ketrampilan berbahasa Inggris yang dipelajari oleh mahasiswa 

jurusan pendidikan Bahasa Inggris adalah menulis (writing). Pada dasarnya, 

ketrampilan menulis merupakan faktor utama dalam mengembangkan diri di dunia 

pendidikan maupun dalam berkehidupan bermasyarakat. Mengapa demikian? Menulis 

merupakan sarana untuk menuangkan ide, gagasan, pendapat yang dirangkai secara 

sistematis untuk membentuk suatu tulisan yang indah dengan tujuan tertentu seperti 

memberikan informasi, membujuk maupun menghibur.  

Harris dan Cunningham (1994) berpendapat bahwa menulis (writing) 

merupakan ketrampilan yang dianggap paling sulit bagi mahasiswa yang belajar 

bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (second language) maupun sebagai bahasa asing 

(foreign language). Hal ini dikarenakan ketrampilan menulis dalam bahasa asing 

bukanlah ketrampilan yang diperoleh secara alamiah ataupun dapat dilakukan secara 

otodidak, melainkan suatu ketrampilan yang memerlukan proses, waktu, dan praktek 

yang terus menerus. Untuk dapat menulis dengan baik bukanlah hal yang mudah bagi 

mahasiswa. Mahasiswa (learner) tersebut harus mampu merangkai ide dengan runtut 

dan menguasai kompetensi dasar dalam menulis seperti menggunakan kosa kata 

(vocabulary) yang sesuai, dan menguasai tata bahasa (grammar) agar tulisan yang 

dirangkai dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca dan pesan dapat tersampaikan 

dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga harus menguasai kompetensi lain diluar 
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kompetensi dasar dalam menulis. Menulis dalam bahasa Inggris memerlukan kontrol 

pemakaian bahasa yang cermat, perumusan dan pemecahan masalah dari topik yang 

sedang dibahas, penuangan banyak ide dalam tulisan, perencanaan pola tulisan, 

memiliki tujuan dari teks yang ditulis, dan melakukan monitoring dan penilaian 

terhadap tulisan tersebut (Murcia dan Olshtain, 2000). Dengan kata lain, menulis 

dalam bahasa Inggris memerlukan usaha yang keras, banyak waktu, dan latihan yang 

dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan ide yang sebanyak-banyaknya 

dan kemudian merangkai ide tersebut menjadi sebuah tulisan yang indah, bermakna 

dan mudah dipahami oleh pembaca. 

Rendahnya penguasaan kompetensi dasar dalam menulis dan kompetensi 

pendukung lainnya mengakibatkan munculnya banyak kesalahan dalam menulis 

kalimat berbahasa Inggris yang mengakibatkan kaburnya makna dalam tulisan dan 

membingungkan pembaca. Akan tetapi, munculnya kesalahan-kesalahan dalam 

tulisan berbahasa Inggris tersebut merupakan hal yang tidak dapat dielakkan oleh 

mahasiswa mengingat menulis merupakan suatu proses yang kompleks. Dulay dkk 

(1982: 132) mengatakan bahwa error atau kesalahan merupakan suatu kekurangan 

dari suatu ucapan ataupun tulisan. Apabila kekurangan tersebut dibiarkan maka 

kekurangan tersebut akan menjadi hal yang fatal dimasa depan.  

Sebagai media komunikasi dalam bentuk tulisan, sebuah teks tidak akan 

memiliki makna apabila dalam penyusunannya mahasiswa tidak mengindahkan sisi 

gramatikal suatu tulisan. Grammar sangat berperan penting dalam penyampaian pesan 

suatu teks untuk membuat teks bermakna. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Brown (2001:362) yang dikutip oleh Hidayah bin Abdullah (2015). Dalam 

tulisannya, Brown mengungkapkan bahwa grammar merupakan suatu sistem yang 

mengatur hubungan antar kata untuk membentuk suatu kalimat yang bermakna. 
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Dengan kata lain, grammar merupakan cara untuk menyusun suatu kalimat dengan 

menggabungkan beberapa bagian dari grammar seperti subject, verb, article, noun, 

adjective, adverb, modifier, phrase, clause, object, dan lain sebagainya. Berdasarkan 

hal tersebut, mahasiswa harus memperhatikan grammar dalam tulisan mereka karna 

grammar merupakan salah satu poin penting dalam tulisan. Dengan grammar yang 

bagus, maka tulisan yang dihasilkan pun lebih bermakna, tidak rancu, dan pesan 

dalam tulisan dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh pembaca.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada analisis kesalahan gramatikal pada penulisan descriptive text mahasiswa jurusan 

Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Semarang yang dilihat dari perspektif 

Surface Strategy Taxonomy.  

B. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini didasarkan para rasa keingintahuan peneliti tentang munculnya 

berbagai jenis kesalahan yang muncul dalam tulisan mahasiswa. Penelitian ini 

dilakukan karena peneliti mengamati munculnya berbagai jenis kesalahan yang 

muncul dalam penulisan deskriptif teks oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa 

Inggris Universitas PGRI Semarang, frekuensi kemunculan kesalahan tersebut dalam 

teks, dan penyebab kesalahan tersebut dapat terjadi dalam tulisan mahasiswa. Dalam 

hal ini, semakin tinggi tingkat kesalahan berbahasa yang dilakukan mahasiswa ketika 

menulis teks, maka semakin rendah pencapaian tujuan pembelajarannya, begitu pula 

sebaliknya. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir munculnya 

kesalahan-kesalahan dalam tulisan tersebut.    

Dengan melakukan analisis kesalahan (error analysis) dalam tulisan 

mahasiswa, dosen mendapat berbagai informasi yang berkaitan dengan pengajaran 

menulis. Pertama, dosen mengetahui berbagai jenis kesalahan yang paling sering 
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terjadi atau muncul dalam teks berbahasa Inggris yang ditulis oleh mahasiswa. Kedua, 

dosen dapat mengetahui berbagai macam kesulitan yang dihadapi mahasiswa ketika 

menulis teks dalam bahasa Inggris.  Ketiga, dosen dapat melakukan upaya untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang muncul dalam teks berbahasa Inggris 

tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembimbingan ekstra 

dalam menulis dan memberikan latihan menulis kepada mahasiswa secara 

berkesinambungan. Ketiga, dosen dapat merefleksi diri dari permbelajaran yang telah 

dilakukan. Dalam hal ini, dosen dapat meningkatkan mutu pembelajaran dikelas 

dengan menciptakan atmosfir pembelajaran yang lebih baik lagi dikelas.   

C. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

a. Apa saja tipe kesalahan gramatikal yang paling sering muncul dalam teks 

deskriptif yang ditulis oleh mahasiswa semester tiga jurusan pendidikan bahasa 

Inggris Universitas PGRI Semarang dilihat dari perspektif Surface Strategy 

Taxonomy? 

b. Berapa frekuensi kesalahan-kesalahan tersebut muncul dalam teks deskriptif 

yang ditulis oleh mahasiswa semester tiga jurusan pendidikan bahasa Inggris 

universitas PGRI Semarang? 

c. Problematika apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa semester tiga jurusan 

pendidikan Bahasa Inggris ketika menulis teks deskriptif? 

 

 

 



 

 

5 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1.  untuk mengetahui berbagai tipe kesalahan gramatikal yang muncul dalam teks 

deskriptif yang ditulis oleh mahasiswa semester tiga jurusan pendidikan bahasa 

Inggris Universitas PGRI Semarang yang dilihat dari perspektif Surface 

Strategy Taxonomy. 

2. untuk mengetahui frekuensi kemunculan kesalahan-kesalahan tersebut dalam 

desriptif teks yang ditulis oleh mahasiswa semester tiga jurusan pendidikan 

bahasa Inggris universitas PGRI Semarang. 

3. untuk mengetahui berbagai macam problematika/kesulitan yang dihadapi oleh 

mahasiswa semester tiga jurusan pendidikan Bahasa Inggris ketika menulis teks 

berbahasa Inggris 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti 

lain, dosen, maupun mahasiswa.  Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan atau 

referensi bagi peneliti lain dan dosen yang ingin melakukan penelitian dalam bidang 

yang sama seperti penelitian yang berkaitan dengan pengembangan teks maupun essai 

(text/essay development), maupun penelitian lain yang terkait dengan writing. Hasil 

dari penelitian ini juga dapat memberikan perspektif lain dari sisi belajar dan 

mengajar menulis (writing) pada dosen dan mahasiswa karena dapat menjadi tolak 

ukur keberhasilan belajar dan mengajar writing dan dapat memfasilitasi mahasiswa 

untuk belajar lebih dalam mengenai menulis teks dalam bahasa Inggris sesuai dengan 
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tata aturan berbahasa Inggris yang benar secara gramatikal dan semantikal 

(grammatically and semantically correct).    

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk untuk memberikan berbagai 

gambaran yang berkaitan dengan fenomena kemunculan berbagai kesalahan 

gramatikal dalam tulisan mahasiswa. Untuk selanjutnya, dari kesalahan-

kesalahan yang muncul dari tulisan mahasiswa tersebut, mahasiswa dapat 

memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dengan memperdalam pengetahuan 

mereka yang berkaitan dengan penyusunan gramatikal dalam tulisan sehingga 

kedepannya akan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi.  

2.  Peneliti lain 

Peneliti lain dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi untuk 

meneliti tulisan berbahasa Inggris selanjutnya, baik dari segi gramatikal, 

leksikal, maupun dari sisi lainnya.  

3. Dosen  

Hasil penelitian ini dpaat digunakan sebagai refleksi dosen yang berkaitan 

dengan keberhasilan mengajar dikelas. Munculnya berbagai kesalahan dapat 

tulisan mahasiswa merupakan indikator yang dapat dijadikan lecutan bagi 

dosen untuk lebih meningkatkan performa mengajar dikelas dan pencapaian 

mahasiswa dalam menulis. Dengan munculnya kesalahan-kesalahan tersebut 

dalam tulisan, untuk langkah selanjutnya dosen dapat melakukan review 

terhadap materi yang diberikan ke mahasiswa yang berkaitan dengan 

pengajaran writing dan grammar.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Definisi dan Kaidah Writing 

Menulis dalam bahasa Inggris (writing) adalah suatu kemampuan 

menggunakan bahasa (productive skills) untuk menuangkan ide atau gagasan yang 

tersusun dengan benar. Dengan kata lain, menulis merupakan cara berkomunikasi 

dalam bentuk tulisan. Menulis dalam bahasa Inggris (writing) merupakan suatu proses 

yang kompleks sehingga memerlukan waktu yang banyak dan latihan secara terus-

menerus untuk dapat menguasai ketrampilan menulis dalam bahasa asing ini. Bagi 

mahasiswa menyusun kalimat bahasa inggris yang baik dan benar adalah termasuk 

dalam ranah pengembangan skill writing yang nantinya juga akan berpengaruh dalam 

kemampuan berbicara atau speaking. Kemampuan menulis yang baik memang tidak 

bisa dilakukan hanya dalam beberapa kali belajar. Kemampuan ini perlu diasah secara 

terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Langan. 

Menurut Langan, menulis bukanlah suatu bakat alami, akan tetapi menulis merupakan 

suatu ketrampilan yang perlu dilatih (2008:13). Menulis merupakan ketrampilan yang 

melibatkan pengetahuan, konsep, aturan menulis untuk merangkai ide kedalam bentuk 

tulisan yang ditulis sesuai dengan aturan untuk menyampaikan pesan.  

Tulisan yang baik dihasilkan dari banyak berpikir, banyak berlatih, banyak 

mengevalusi dan kemudian melakukan revisi terhadap tulisan tersebut. hal ini selaras 

dengan yang diutarakan oleh Byrne (1996) yang dikutip oleh Fadi Maher (2014). 
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Menurut Byrne, adapun cara untuk merangkai kalimat melibatkan beberapa hal 

seperti membuat catatan, menyusun draft tulisan, dan melakukan revisi terhadap 

tulisan. Proses berpikir dalam menulis merupakan proses penggalian dan penyusunan 

ide kedalam bentuk tulisan yang dapat dipahami dan berterima dan sesuai dengan 

aturan berbahasa. Tulisan yang baik merupakan tulisan dengan tata bahasa yang baik, 

leksikon yang tepat, dan susunan yang logis (Fadi Maher, 2014). Selain itu, kegiatan 

menulis melibatkan aspek penggunaan tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi dan 

kosa kata, penataan kalimat, pengembangan paragraf, pengolahan gagasan serta 

pengembangan model karangan (Murray, 1978). Rofi’udin (1998: 263), 

mendeskripsikan menulis sebagai proses penemuan dan penggalian ide-ide untuk 

diekspresikan, dan proses ini dipengaruhi oleh pengetahuan dasar yang dimilikinya. 

Dosen dapat menggunakan proses menulis sebagai refleksi pembelajaran 

mahasiswa dikelas. Dalam hal ini, apabila siswa atau mahasiswa mampu 

menghasilkan tulisan yang baik, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran tersebut 

berhasil. Proses menulis tersebut merupakan alat yang dapat digunakan sebagai bukti 

berhasilnya suatu pembelajaran maupun sebagai media untuk belajar (Richard, 1990 

dikutip dari Cholipah, 2014). Dengan kata lain, menulis merupakan umpan balik 

untuk pencapaian pembelajaran.  

 

B. Error Analisis 

Pada kenyataanya, pembelajar bahasa pasti membuat kesalahan yang dapat 

diteliti, dianalisis, dan diklasifikasikan. Pernyataan ini senada dengan yang diutarakan 

oleh Ellis. Menurut Ellis, analisis kesalahan merupakan media untuk mengetahui 

bagaimana pembelajar bahasa mempelajari bahasa asing (2008:62). Brown 

menambahkan bahwa analisis kesalahan merupakan serangkaian pembelajaran dari 
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kesalahan-kesalahan pembelajar bahasa (2000:218). Dalam hal ini, analisis kesalahan 

dapat membantu seseorang untuk fokus dalam mempelajari bahasa tertentu.  

Kesalahan berbahasa sangat memepengaruhi mahasiswa dalam proses 

pemerolehan dan pembelajaran bahasa tersebut. Dalam mempelajari bahasa Inggris 

sebagai bahasa kedua maupun sebagai bahasa asing, kesalahan berbahasa merupakan 

suatu hal yang tak dapat dihindari oleh setiap mahasiswa. Akan tetapi, semakin tinggi 

angka kesalahan berbahasa yang dibuat oleh mahasiswa, maka akan semakin kecil 

pula pencapaian tujuan pembelajaran bahasa tersebut. Oleh karena itu, kesalahan 

berbahasa yang dibuat oleh mahasiswa harus mampu dikurangi sampai batas 

maksimal. Hal ini dapat dilakukan apabila pengajar telah mengetahui berbagai hal 

yang berkaitan dengan kesalahan berbahasa tersebut dan berusaha untuk 

memperbaikinya.  

Dalam menganalisis kesalahan, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan 

oleh peneliti. Ellis menjelaskan keempat tahapan tersebut (1997: 16-19).  

a. Mengidentifikasi kesalahan 

  Dalam mengidentifikasi kesalahan, hendaknya kita membandingkan kalimat 

yang di tulis oleh mahasiswa dengan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa 

Inggris yang baik dan benar.   

b. Menggambarkan Kesalahan 

Setelah identifikasi kesalahan dilakukan, langkah berikutnya adalah 

mendeskripsikan kesalahan dan mengklasifikasikan tipe-tipe kesalahan tersebut. 

hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis kesalahan tata bahasanya maupun 

dari sisi kesalahan berbahasa lainnya.  
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c. Menjabarkan Kesalahan 

Identifikasi dan penggambaran kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh  

mahasiswa merupakan permulaan dari step berikutnya yaitu menjelaskan 

bagaimana kesalahan berbahasa itu terjadi.  

d. Mengevaluasi kesalahan 

 Evaluasi kesalahan perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kesalahan dalam 

berbahasa yang dilakukan mahasiswa.  

C. Surface Strategy Taxonomy 

Surface Strategy Taxonomy merupakan strategy yang digunakan oleh penulis 

untuk mengindentifikasi error dalam suatu ujaran maupun tulisan. Surface Strategy 

Taxomomy menjelaskan bagaimana suatu struktur dapat berubah baik melalui 

penambahan maupun pengurangan bagian tertentu dalam kalimat maupun kesalahan 

dalam penyusunan struktur untuk merangkai kalimat (Dulay, 1982: 150). Dari 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dulay dkk mengelompokkan jenis 

error menjadi omission, addition, misinformation, missordering.  

a. Omission 

Omission terjadi apabila penulis maupun penutur menghilangkan 

beberapa morfem maupun kata dalam ujaran maupun tulisan. Omission 

mempunyai ciri yaitu ketiadaan suatu bagian dalam kalimat yang baik (Dulay, 

1982: 154). Hal ini menyebabkan kalimat menjadi tidak bermakna dan 

menyebabkan terjadinya kesalahan konjugasi.  

Sebagai contoh: Nicole is a new student in the class. 
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Apabila kita menuliskannya demikian, maka pesan akan dengan 

mudah tersampaikan kepada pembaca. Namun apabila salah satu morfem 

dalam kalimat dihilangkan, dan kalimat tersebut menjadi Nicole new student 

class maka pesan dalam kalimat tersebut tidak tersampaikan karna terjadi 

kesalahan grammar dalam kalimat.  

b. Addition 

Addition berkebalikan dengan omission. Addition terjadi apabila terjadi 

penambahan dalam kalimat yang membuatnya menjadi salah secara 

grammatikal. Krashen (1982: 156) menyebutkan bahwa addition terjadi karena 

munculnya hal yang merusak keutuhan kalimat. Addition dikategorikan menjadi 

tiga:  

1. Double Marking 

Dulay dan kawan kawan (1982: 156) mengatakan bahwa double 

marking terjadi apabila terdapat dua item bermarkah dalam kontruksi satu 

kalimat.  Berikut merupakan contoh umum dari double marking:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Table 1 

Contoh  eror double marking dalam bahasa asing 

 

2. Simple Addition 

Simple addition terjadi apabila terdapat penambahan item dalam kalimat 

yang sudah benar secara gramatikal yang menyebabkan kalimat tersebut 

menjadi salah secara gramatikal.  

Tabel berikut merupakan contoh simple addition yang sering terjadi 

dalam pembelajaran bahasa asing: 
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Tabel 2 

Contoh eror simple addition  

 

 

3. Regularizations 

Regularizations terjadi apabila terjadi apabila pembelajar 

bahasa menerapkan aturan bentuk kata kerja reguler ke aturan bentuk 

kata kerja irregular.  Sebagai contoh pembelajar bahasa menuliskan 

bentuk kedua dari drink menjadi drinked, atau bentuk plural kata benda 

dari fish menjadi fishes.  

    Here is the example of nouns that have the same singular and 

plural form: 

 Deer  - Deer 

 Fish  - Fish 

 Means - Means 

 Sheep - Sheep 

 Species - Species 

 Series - Series 

(Betty Azar, 1989 : 201) 

c. Misformation 
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Kesalahan misformation terjadi disebabkan oleh penggunaan bentuk yang 

salah dari suatu morfem atau struktur (Dulay et al., 1982: 158). Dulay dan kawan-

kawan memberikan contoh sebagai berikut:  

     The dog eated the chicken. 

Kalimat tersebut seharusnya tidak menggunakan kata eated tetapi ate. 

Berikut pembenarannya: The dog ate the chicken. 

     Misformation dibagi menjadi 3 tipe: 

1. Regularizations 

Regularizations terjadi apabila pembelajar bahasa salah dalam 

merubah bentuk regular ke dalam bentuk irregular. Sebagai contoh 

kata ran diubah menjadi ranned yang seharusnya ran, goose menjadi 

gooses yang seharusnya geese.   

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Bentuk umum eror misformation 
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   Dulay dkk juga menambahkan bahwa eror dalam bentuk 

regularizations juga terjadi dalam konsep pemahaman grammar 

sehingga menyebabkan terjadinya missinterpretation. Tabel berikut 

memberikan pemahaman lebih lanjut.  

Tabel 4 

Predikat irregular yang menyebabkan missinterpretasi  

dalam pemahaman bahasa asing 

 

 

2. Archi-forms 
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Archi- forms merupakan bentuk kata yang dipakai untuk 

mewakili suatu kelas. Sebagai contoh, mahasiswa hanya boleh memilih 

satu dari sekian demonstrative pronouns yang ada: this, that, these, 

those, dalam kalimat yang mereka tulis.  

3. Alternating forms 

Alternating forms muncul dikarenakan terbentuknya archi-

forms dalam kalimat.  

d. Missordering 

Missordering terjadi karena peletakan morfem yang salah dalam ujaran. 

Sebagai contoh: She is all the time late. Dalam kalimat tersebut kata all the time 

mengalami kesalahan dalam penempatanyya di dalam kalimat. Kalimat tersebut 

menjadi benar apabila kata all the time diletakkan di tempat yang benar. Kalimat 

tersebut seharusnya: She is late all the time.  

Missordering terjadi dikarenakan kebingungan yang terjadi ketika 

menyusun kalimat. Pembelajar bahasa Inggris masih banyak terpengaruh dengan 

penyusunan kalimat dalam bahasa ibu yang mengakibatkan munculnya kesalahan 

dalam penyusunan kalimat berbahasa Inggris.  

D. Genre 

Teks merupakan segala sesuatu yang memiliki makna. Bahasa terbentuk dari 

sekumpulan teks utuh yang memiliki makna yang selaras dengan konteks sosial 

dimana bahasa tersebut terbentuk. teks yang memiliki makna tersebut terwujud dalam 

bentuk genre atau tipe-tipe teks.  Ciri dari suatu genre adalah tiga struktur rhetoris 

yang muncul dalam teks. Ketiga ciri tersebut adalah fungsi sosial (social function), 

struktur sematis (schematic structures), dan ciri kebahasaan (linguistics features). Hal 
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yang paling membedakan untuk tiap-tiap jenis teks adalah dilihat dari fungsi sosial 

dan struktur sematis dari genre itu sendiri. Dewasa ini, genre semakin berkembang 

karena genre dapat digunakan sebagai media untuk melakukan komuniksi efektif dan 

membenatu siswa untuk menulis teks yang baik dan komunikatif.  

 

E. Descriptive Text 

Sanggan and Gisno (2008:89) menyebutkan beberapa definisi mengenai deskriptif 

teks: 

a. deskripsi merupakan teks bahasa Inggris tertulis yang berisi penggambaran 

akan sesuatu 

b. deskripsi merupakan suatu teks yang terdiri dari dua komponen: identification 

dan description dimana penulis menggambarkan seseorang, benda, maupun 

suatu tempat.  

c. deskripsi menggambarkan bagian-bagian dari sesuatu yang ingin 

digambarkan, kualitas, dan karakteristiknya.  

Deskriptif teks memiliki tiga struktur rhetoric (rhetorical structure). 

Ketiga hal tersebut adalah fungsi sosial, struktur tematis, dan ciri kebahasaan. 

Deskriptif teks memiliki funsi sosial untuk menggambarkan orang, benda maupun 

tempat secara detail dan khusus. Sedangkan struktur tematis dari deskriptif teks 

adalah identification dan description.  Identifikasi (identification) merupakan 

pengenalan dari objekyang akan digambarkan beserta fenomena yang akan 

dipaparkan berkaitan dengan objek tersebut. Deskripsi (description) merupakan 

penggambaran karakteristik dari objek yang digambarkan. Karakteristik objek 

tersebut dapat dilihat dari ciri fisik, kualitas, maupun karakter dari objek yang 
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akan digambarkan. Dalam menulis teks deskriptif ini, ciri kebahasaan yang dapat 

dipakai penulis diantaranya adalah dilibatkannya partisipan secara spesifik, 

pemakaian present tense, pemakaian relational process, attributive dan identifying 

process (being verb, having verb, linking verb). 

 

Berikut ini merupakan contoh descriptive teks: 

 

Tittle My Best Friend 

Identification I have a friend, her name is Marelyne. She is 18
th

 years 

old. She is beautiful and cute girl. She is the tallest 

friend ever. She has 178 centimeters tall. She has short 

and black hair. Her nose is flat, but it that make her 

looks beautiful. Her cheeks are puffed-up.  

Description Merelyne is a diligent and creative girl. She likes 

spending her time to study together with me and teach 

me if I do not understand yet about the materials. She 

has unique hobby, her hobby is playing guitar. She 

ever won a competition in playing guitar when she was 

in junior high school. She is a good friend for me, she 

always accompany me in any condition. She always 

takes care on me and love me like her sister. 

 

 

 



 

 

19 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara rinci data yang berupa teks yang didapat 

dari responden. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Moleong. Moleong 

(2007:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti memilih metode kualitatif 

untuk mengkaji jenis-jenis kesalahan yang muncul dalam deskriptif teks yang dilihat 

dari prespektif Surface Strategy Taxonomy yang ditulis oleh mahasiswa semester tiga 

jurusan Pendidikan Bahasa Inggris karena peneliti  ingin menggambarkan dengan 

jelas objek yang diteliti secara alamiah.  

Peneliti juga membutuhkan metode kuantitatif karena harus mencari nilai rata-

rata dari kemunculan kesalahan-kesalahan (error) tersebut. Sedangkan kerja kualitatif 

dominan terjadi dalam pengembangan penelitian dan fase pengumpulan data dimana 

untuk mendapatkan data yang akurat peneliti mengadakan tes dan membutuhkan hasil 

tes/ujian mata kuliah writing mahasiswa dan selanjutnya menentukan jenis-jenis 

kesalahan kalimat yang dibuat oleh mahasiswa untuk selanjutnya dianalisis 

berdasarkan perbandingan kaidah-kaidah grammatical bahasa Inggris yang baku.  
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B. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah deskriptif teks yang ditulis oleh mahasiswa 

semester tiga jurusan pendidikan bahasa Inggris Universitas PGRI Semarang. Teks 

tersebut kemudian peneliti pecah kedalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian 

peneliti analisis berbagai kesalahan yang muncul dalam kalimat-kalimat tersebut. 

C.  Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan individu yang mempunyai satu atau lebih 

karakter yang sama, yang mana menarik minat peneliti (Brown, 1988:8). Populasi 

merupakan subjek yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa 

jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 Universitas PGRI Semarang yang 

mengikuti mata kuliah Writing 3. Terdapat 185 mahasiswa sebagai populasi dalam 

penelitian ini. Mahasiswa semester 3 dipilih dengan pertimbangan bahwa mahasiswa 

pada semester tersebut telah mendapatkan perkuliahan selama setahun dan telah 

mendapatkan mata kuliah Writing 1 dan 2 sebagai pondasi awal bagi mereka untuk 

dapat menulis dengan baik. Dengan bekal menulis yang cukup inilah peneliti 

memutuskan untuk mengambil mahasiswa semester 3 sebagai subjek dalam penelitian 

ini.  

Sampel merupakan bagian dari populasi (Sudjana, 1985:5). Mengingat 

besarnya jumlah populasi, maka penulis hanya mengambil 37 teks dari 185 

mahasiswa atau 20% dari total populasi secara random.  

D. Instrumen Penelitian 

Instrument merupakan alat penelitian yang digunakan untuk mengambil data 

(Sugiyono, 2011:102). Tes tertulis dilakukan untuk mengambil data untuk penelitian 

ini. Hasil dari tes tertulis tersebut merupakan deskriptif teks yang ditulis dengan 

dengan tema yang tidak ditentukan. Teks tersebut kemudian dipecah kedalam bentuk 
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kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat tersebut kemudian dianalisis dan diidentifikasi 

berbagai macam kesalahan yang muncul didalamnya. Kesalahan-kesalahan yang 

muncul dalam kalimat tersebut kemudian dikategorikan kedalam kesalahan yang 

masuk dalam Surface Strategy Taxonomy yang dipaparkan oleh Dulay dkk (1982).  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dari penelitian ini diambil dengan menggunakan cara: 

1. Analisis dokumen 

Peneliti memberikan tes tertulis kepada mahasiswa. Mahasiswa diminta 

untuk menuliskan deskriptif teks tanpa ditentukan tema. Data diperoleh dengan 

cara mengumpulkan semua dokumen (teks) yang ditulis oleh semua populasi 

dalam penelitian ini dan kemudian diambil sebanyak 37 teks sebagai sampel 

untuk dianalisis. Deskriptif teks tersebut peneliti gunakan untuk mengukur 

kualitas tulisan yang teks yang telah ditulis oleh mahasiswa.  

2. Kuesioner  

Hasil dari kuesioner tertutup (close-ended questionnaire) akan peneliti 

jabarkan untuk mengetahui berbagai macam permasalahan atau kesulitan 

mahasiswa ketika menuliskan teks dalam bahasa Inggris. Kuesioner / angket yang 

dipilih oleh peneliti berupa Close-ended Questionnaire tipe kuesioner 

berdasarkan rating (Rating Scale Questionnaire).  Kuesioner berdasarkan rating 

atau tingkatan skala ini adalah model kuesioner yang meminta respondent untuk 

memberikan pendapatnya mengenai suatu kasus dengan cara mengisi checklist 

sesuai dengan tingkatan berupa setuju (agree), agak setuju (mildly agree), sangat 

setuju (strongly agree), tidak setuju (disagree), agak tidak setuju (mildly 

disagree), sangat tidak setuju (strongly disagree) (Powell, 2001:5). 
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F. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan flow model, yaitu reduksi data, 

display data, kesimpulan/verifikasi (Miles dan Hubberman, 1994). Data yang 

diperoleh dianalisis sesuai dengan langkah-langkah berikut ini:  

a. Peneliti membaca 37 teks tersebut dengan seksama untuk mengetahui apakah 

teks tersebut dapat dikategorikan sebagai teks berbahasa Inggris yang sesuai 

dengan aturan yang berlaku.   

b. Peneliti memecah teks tersebut kedalam kalimat-kalimat. Pemecahan kalimat 

dilakukan untuk memudahkan proses analisis untuk mengetahui apakah 

kalimat tersebut sudah benar atau mengalami suatu kesalahan.  

c. Apabila kesalahan dalam kalimat ditemukan, maka peneliti  mengkategorikan 

atau mengklasifikasikan kesalahan tersebut sesuai dengan jenisnya.  Peneliti 

menganalisis kalimat-kalimat tersebut berdasarkan kategori  Surface Strategy 

Taxonomy  yang diciptakan oleh Dulay dkk (1982). 

d. Coding table dibuat untuk memudahkan peneliti mengkatagorikan jenis 

kesalahan yang muncul. Kesalahan yang telah dianalisis kemudian 

dimasukkan ke dalam coding table untuk diketahui dominansi 

kemunculannya.   

e. Langkah selanjutnya adalah menghitung dominansi kemunculan kesalahan 

pada penulisan kalimat dalam paragraph dengan cara menggunakan presentasi 

kemunculan dengan pola:   

 

 

 x   : Total responden yang menerapkan suatu tema tertentu 

 

N

x
 x 100 % 
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N  : Total subyek penelitian 

f.    Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan dari hasil analisis teks dan 

kuesioner. Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah peneliti mencermati 

dengan seksama hasil dari analisis yang telah dilakukan.  

g.   Hasil dari analisis data kemudian peneliti tampilkan dalam bentuk tabel, pie 

chart dan chart yang kemudian peneliti jabarkan berdasarkan hasil temuan 

yang diperoleh.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  

A. Jenis Kesalahan Gramatikal Pada Deskriptif Teks dan Tendensi Kemunculannya 

   Tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk menggali secara dalam dan 

menganalisis kesalahan tata bahasa (grammatical errors) pada teks diskriptif mahasiswa 

Bahasa Inggris semester 3 Universitas PGRI Semarang. Jumlah populasi pada penelitian 

ini adalah 185 siswa. Peneliti mengambil sample sebanyak 37 siswa dalam penelitian ini. 

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data, terdapat grammatical error 

yang ditemukan pada data tersebut.  

1. Grammatical Error yang ditemukan pada Teks Deskriptif Mahasiswa Bahasa 

Inggris Semester 3 Universitas PGRI Semarang  

 Berdasarkan hasil analisis, peneliti mendapatkan hasil berupa error yang 

masuk dalam katagory Surface Strategy Taxonomy dan error yang masuk kedalam 

jenis error gramatikal yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada 

kesalahan gramatikal berdasarkan teori dari Dulay (1982). Teori tersebut dikenal 

dengan Surface Strategy Taxonomy. Berikut detail penjelasan error tersebut.  
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Tabel 1 

Jumlah total kesalahan gramatikal (grammatical errors) 

No Pengelompokan Jumlah Persentase 

1 Kesalahan Gramatikal 

(Grammatical Errors) 

berdasarkan teori Dulay.  

125 88. 03 % 

2 Kesalahan Gramatikal  

(Grammatical Errors) 

lain. 

17 11. 97 % 

 TOTAL 142 100 % 

 

   Peneliti membaca hasil teks diskriptif mahasiswa Bahasa Inggris 

Semester 3 Universitas PGRI Semarang dan kemudian menganalisisnya. 

Jumlah kalimat yang mengandung  kesalahan gramatikal (grammatical errors) 

adalah sebanyak 142 kalimat yang dibagi menjadi dua jenis. 125 kalimat 

merupakan grammatical errors yang dianalisis berdasarkan Teori Dulay, 

sedangkan 17 kalimat mengandung grammatical error diluar teori tersebut. 

Kalimat yang mengandung grammatical errors berdasarkan Surface Strategy 

Taxonomy  oleh  Dulay (1982) adalah  errors of omission, errors of addition, 

errors of misformation dan errors of misordering. Berikut adalah detail 

penjelasan mengenai error tersebut yang peneliti tampilkan dalam tabel, pie 

chart, dan chart.  
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Tabel 2 

                   Jenis Grammatical Errors Berdasarkan teori dari Dulay 

No Tipe Errors Jumlah Persentase 

1. Omission 97 68, 31 % 

2. Addition 13 9,16 % 

3. Misformation 12 8, 45 % 

4. Misordering 3 2, 11 % 

 TOTAL 125 88, 03 % 

 

   Hasil analisis tersebut diatas, apabila ditampilkan dalam pie chart, maka akan 

nampak seperti berikut: 

         

 

 

 

Persentase Kesalahan Gramatikal

Grammatical 
Errors Based 
on Dulay's 
Theory
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    Selain dengan menggunakan tabel dan pie chart seperti yang peneliti tampilkan 

sebelumnya, hasil analisis berupa persentase munculnya kesalahan gramatikal juga 

dapat ditampilkan dalam bentuk chart sebagai berikut: 

   

 

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa dominasi kesalahan 

gramatikal pada penelitian ini adalah errors in omission dengan persentase 68.31 %. 

Diurutan kedua adalah errors in addition dengan persentase 9.16 %. Sedangkan pada 

urutan ketiga adalah errors in misformation dengan persentase 8.45 %. Terakhir 

adalah error in misordering dengan persentase 2. 11 %. Berikut merupakan detail dari 

tiap error yang muncul berdasarkan teori dari Dulay (1982). 
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a. Omission 

  Tabel 3 

  Penjabaran Omission Errors 

 

No Pengelompokan Jumlah Persentase 

1 Major Constituent 

a. Omission of head noun 

b. Omission of subject 

 

2 

3 

 

 

  1,41 % 

   2,11  % 

2 Omission of Grammatical Morphemes 

a. Omission of preposition 

b. Omission of article 

c. Omission of short plural 

d. Omission of long plural 

e. Omission of auxiliary : do, is/are 

f. Omission of auxiliary : is,am,are 

g. Omission of copula 

h. Omission of third person singular 

i. Omission of infinitive marker : 

to 

 

2 

11 

12 

1 

3 

8 

17 

36 

2 

 

 

  1,41 % 

  7,75 % 

  8,46 % 

0,7 % 

  2,11 % 

  5,63 % 

11,97 % 

  25,35 % 

    1,41 % 

 

 TOTAL 97 68, 31 % 

 

   Error berupa omission terjadi sebanyak 97 kali atau sebanyak 68. 31% dalam 

teks deskriptif mahasiswa. Omission error tersebut terpecah menjadi 2 jenis error yang 

berbeda. Kesalahan yang pertama adalah Omission of Major Consituent dan yang kedua 

adalah Omission of Grammatical Morpheme.  
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   Dari error yang pertama, Omission of Major Constituent, didapatkan dua jenis 

error yang berbeda didalamnya. Yang pertama adalah error of Omission of Head Noun. 

Error tersebut muncul sebanyak dua kali atau 1.41 % dalam teks deskriptif mahasiswa. 

Dan yang kedua adalah berupa Omission of Subject. Sebanyak 2.11% atau sebanyak 3 

kali error tersebut muncul dalam teks.  

   Jenis error yang kedua yang masuk dalam error of Omission adalah Omission 

of Grammatical Morphemes. Terdapat 9 jenis error yang berbeda yang masuk dalam 

kategori Omission of Grammatical Morphemes. Error yang pertama yang paling 

mendominasi yang masuk dalam katagori ini adalah Omission Error of Third Person 

Singular yang muncul sebanyak 36 kali atau sebanyak 25.35%. Dominasi yang kedua 

adalah Omission Error of Copula. Error tersebut muncul sebanyak 17 kali atau 11. 97%. 

Error yang ketiga yang mendominasi adalah adalah Omission Error of  Short Plural yang 

muncul sebanyak 12 kali atau sebanyak 8.46%. Error selanjutnya yang menduduki 

peringkat keempat dalam dominasi jenis Omission Error of Grammatical Morpheme 

adalah Omission Error of Article. Error ini muncul sebanyak 11 kali atau 7.75%.  Posisi 

kelima ditempati oleh Omission Error of Auxiliary (is/am/are)  yang muncul sebanyak 8 

kali atau 5.63%. Posisi ke enam ditempati oleh Omission Error of Auxiliary (do/is/are) 

yang muncul sebanyak 3 kali atau 2.11%. Dua error yang berbeda muncul sebanyak 2 

kali (1.41%) dan berada diposisi ke tuju yang masuk dalam tipe Omission of 

Grammatical Morphemes. Kedua error tersebut adalah Omission Error of Preposition 

dan Omission Error of Infinitive Marker. Error yang menempati posisi terakhir adalah 

Omission Error of Long Plural yang muncul sebanyak 1 kali atau 0.7 %.  

  Berikut adalah data keseluruhan errors in omission yang ditemukan peneliti 

pada penelitian ini: 
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1) Omission of  head noun 

 

 

 

 

 

2) Omission of subject 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber 

1 Easier to use them. It is easier to use them. Text 8 

2 Has melodious voice. It has melodious voice. Text 26 

3 Use it for talking with my 

family. 

I use it for talking with my 

family. 

Text 30 

 

3) Omission of preposition 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber 

1 The body my cat very 

small. 

The body of my cat is very 

small. 

Text 6 

2 I give some food my cat. I give some food for my cat. Text 6 

 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber 

1 The male is a very 

aggresive. 

The male is a very 

aggresive fish. 

Text 22 

2 Carrot is an edible. Carrot is an edible 

plant. 

Text 37 
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4) Omission of article 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber  

1 I first time met her in 

this college. 

The first time I met her in 

this college. 

Teks 3 

2 She likes to listen 

music. 

She likes to listen the music. Teks 3 

3 Simpang Lima is 

name of town square. 

Simpang Lima is the  name 

of town square. 

Text ± 

± He is handsome 

because he is man. 

He is handsome because he is 

a man. 

Text 10 

5 She is small cat. She is a small cat. Text 12 

6 My handphone is 

product from ASUS. 

My handphone is a product 

from ASUS. 

Text 13 

7 I buy new 

handphone. 

I buy a new handphone. Text 3 

8 Possy have  long tail. Possy has  a long tail. Text 18 

9 Borobudur is great 

place. 

Borobudur is a great place. Text 23 

10 It is female cat. It is a female cat. Text 31 

11 It have short tail. It has a  short tail. Text 34 
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5) Omission of short plural 

No Error dalam Klausa Klausa  Sumber  

1 My animal cat have some 

many characteristic. 

My cat has many 

characteristics. 

Text 6 

2 They are one livingroom, 

one kitchen, two bathroom, 

one hall, and three 

bedroom. 

They are one livingroom, 

one kitchen, two 

bathrooms, one hall, and 

three bedrooms. 

Text 9 

3 Rhoma also plays several 

Indonesian movie. 

Rhoma also plays several 

Indonesian movies. 

Text 11 

± Milo has three colour. Milo has three colours. Text 12 

5 There are many product. There are many products. Text 13 

6 I use it to take some photo 

and videos. 

I use it to take some 

photos and videos. 

Text 17 

7 The temple consist of eight 

step. 

The temple consists of 

eight steps. 

Text 19 

8 My laptop has two USB 

port. 

My laptop has two USB 

ports. 

Text 19 

9 In the morning, there are 

carnaval. 

In the morning, there are 

carnavals. 

Text 25 
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10 There are many 

competition. 

There are many 

competitions. 

Text 25 

11 I have some pillow.  I have some pillows.  Text 28 

12 He has two character. He has two characters. Text 29 

 

 

6) Omission of long plural 

 

 

 

7) Omission of auxiliary : do/does, is/are 

 

 

 

 

 

 

8) Omission of auxiliary : is, am,are 

No Error dalam Klausa Koreksi Sumber  

1 The rupiah associated by 

many parties. 

The rupiah is associated by 

many parties. 

Text 2 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber  

1 It is placed among some 

city in Central Java. 

It is placed among some 

cities in Central Java. 

Text 4 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber 

1 He not has hair in his head. He does not have hair in 

his head. 

Text 10 

2 I not have bloster. I do not have bloster. Text 24 

3 She is a little cat that not 

have a house. 

She is a little cat that does 

not have a house. 

Text 36 
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2 I playing with my cat. I am playing with my cat. Text 6 

3 He flapping his beautiful 

fins. 

He is flapping his beautiful 

fins. 

 

Text 22 

± The female fish flapping 

her beautiful fins. 

The female fish is flapping 

her beautiful fins. 

Text 22 

5 Sukolilo celebrating 

Maulid Nabi. 

Sukolilo is celebrating 

Maulid Nabi. 

Text 25 

6 I use it when I laying in 

my bed. 

I use it when I am laying in 

my bed. 

Text 28 

7 I listening to the music. I am listening to the music. Text 30 

8 The roaster known as Jago 

chicken. 

The roaster is known as 

Jago chicken. 

Text 34 

 

9) Omission of copula 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber 

1 There so many tourism 

places. 

There are so many tourism 

places. 

Text 4 

2 My cat very cute. My cat is very cute. Text 6 

3 The body my cat very 

small. 

The body of my cat is very 

small. 

Text 6 

4 I bored with the games. I am bored with the games. Text 7 

5 I prefer to use it. I am prefer to use it. Text 8 

6 Easier to use them. It is easier to use them. Text 8 
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7 The wardrobe beside of 

the desk. 

The wardrobe is beside of 

the desk. 

Text 9 

8 When he smile, his mouth 

wide. 

When he smiles, his mouth 

is wide. 

Text 10 

9 Possy a local cat. Possy is a local cat. Text 18 

10 She just local cat. She is just local cat. Text 18 

11 Her fur so soft. Her fur is so soft. Text 18 

12 She happy when I throw 

the balls. 

She is happy when I throw 

the balls. 

Text 18 

13 My room clean. My room is clean. Text 24 

14 She always on time. She is always on time. Text 27 

15 It eyes very nice. Its eyes are very nice. Text 31 

16 It my grandpa’s hen. It is my grandpa’s hen. Text 34 

17 My laptop suitable for the 

life of high mobility. 

My laptop is suitable for the 

life of high mobility. 

Text 35 

 

10)  Omission of third person singular 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber  

1 My cacti has a length of about 10 cm.  My cacti have a length 

about 10 cm.  

Text 1 

2 She use a veil. She uses a veil. Text 3 

3 She is friendly and love to have fun. She is friendly and 

loves to have fun. 

Text 3 
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± She love her family so much. She loves her family so 

much. 

Text 5 

5 She do her homework. She does her 

homework. 

Text 5 

6 She get good mark for her test. She gets good mark for 

her test. 

Text 5 

7 My cat have soft fur. My cat has soft fur. Text 6 

8 My animal cat have some many 

characteristic. 

My cat has many 

characteristics. 

Text 6 

9 It have two ears. It has two ears. Text 6 

10 My cat make me laugh. My cat makes me 

laugh. 

Text 6 

11 When he smile, his mouth wide. When he smiles, his 

mouth is wide. 

Text 10 

12 She bite someone’s leg. She bites someone’s 

leg. 

Text 12 

13 This camera have more than ten 

features. 

This camera has more 

than ten features. 

Text 17 

14 Possy have short fur. Possy has short fur. Text 18 

15 She have unique fur. She has unique fur. Text 18 

16 It have two color. It has two colors. Text 18 

17 Possy have black eyes. Possy has black eyes. Text 18 

18 She look so cute. She looks so cute. Text 18 

19 Possy have  long tail. Possy has  a long tail. Text 18 
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20 She shake her tail if she feel happy. She shakes her tail if 

she feels happy. 

Text 18 

21 She feel hungry. She feels hungry. Text 18 

22 Possy like play with her lovely balls. Possy likes to play with 

her lovely balls. 

Text 18 

23 He feel sad when I am not want to play 

with her. 

He feels sad when I do 

not want to play with 

him. 

Text 18 

24 She love me. She loves me. Text 18 

25 It have two color. It has two colors. Text 18 

26 The temple consist of eight step. The temple consists of 

eight steps. 

Text 19 

27 The processor use intel. The processor uses 

intel. 

Text 21 

28 The love bird love to live in the wild. The love bird loves to 

live in the wild. 

Text 26 

29 She always keep smile. She always keeps 

smile. 

Text 27 

30 It accompany me in my house. It accompanies me in 

my house. 

Text 31 

31 It follow me. It follows me. Text 31 

32 It sleep in the cage. It sleeps in the cage. Text 31 

33 My grandpa have one roaster and one 

hen. 

My grandpa has one 

roaster and one hen. 

Text 34 
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11)  

O

m

ission of infinitive marker : to 

 

 

 

 

 

 

 

b. Addition 

     Table 4 

Penjabaran Addition Errors 

 

No Pengelompokan  Jumlah Persentase 

1 

 

 

 

Double Marking 

a. Past Tense 

b. Present Tense 

c. Equational Predicate 

d. Object 

 

1 

2 

1 

1 

 

 

0,71 % 

 1,4 % 

0,71 % 

0,71 % 

2 Simple Addition 

a. Addition of article 

b. Addition of preposition 

 

 

7 

1 

 

 

4,92 % 

0,71 % 

34 It have shiny plumage. It has shiny plumage. Text 34 

35 It have short tail. It has a  short tail. Text 34 

36 Wild carrot grow in Eurasia. Wild carrot grows in 

Eurasia. 

Text 37 

No Error dalam klausa Koreksi  Sumber  

1 Possy like play with her lovely balls. Possy likes to play with 

her lovely balls. 

Text 18 

2 I do not like play a games. I do not like to play  

games. 

Text 30 
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 TOTAL 13  9,16 % 

 

    

Berdasarkan tabel diatas, terdapat dua jenis error yang muncul dalam klasifikasi 

Addition Errors.  Kedua error tersebut adalah Double Marking dan Simple Addition. 

Terdapat empat jenis error yang masuk dalam kategori Double Marking Error. Keempat 

error tersebut adalah Past Tense, Present Tense, Equational Predicate, dan Object.  Past 

tense muncul sebanyak 1 kali atau 0.71%, present tense muncul sebanyak 2 kali atau 

sebanyak 1.4%, Equational Predicate dan Object muncul sebanyak 1 kali atau 0.71%.  

   Terdapat dua error dalam kategori Simple Addition. Kedua Error tersebut 

adalah Addition of Article dan Addition of Preposition. Addition of Article muncul 

sebanyak 7 kali  atau 4.92% dan Addition of Preposition muncul sebanyak 1 kali atau 

0.71%.  

  Berikut adalah data keseluruhan errors in addition yang ditemukan peneliti pada 

penelitian ini: 

1) Addition of double marking in past tense 

 

 

 

2) Addition of double marking in present tense 

No The Errors of Clauses Corrections Source 

1 The camera also can makes 

a high resolution. 

The camera also can make a 

high resolution. 

Text 17 

No The Error of Clauses Corrections Source 

1 I was had a free time. I had a free time. Text 6 



 

 

40 

 

2 It is makes she an arrogant 

cat. 

It makes her an arrogant cat. Text 18 

 

3) Addition of double marking in equational predicate 

 

 

 

4) Addition of double marking in object 

 

 

 

 

5) Addition of article 

No The Errors of Clauses Corrections Source 

1 My cat was name is Clara. My cat is Clara. Text 6 

No The Errors of Clauses Corrections Source 

1 My cat is very cute and little 

cat. 

My cat is very cute and 

little. 

Text 6 

No The Error of Clause Correction Source 

1 I am not a person who loves a 

plants. 

I am not a person who loves 

plants. 

Text 1 

2 Person does not like a 

complicated steps to keep 

the plants. 

Person does not like  

complicated steps to keep 

the plants. 

Text 1 

3 The flower is very beautiful 

with a colorful petals. 

The flower is very beautiful 

with colorful petals. 

Text 1 
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6) A

d

dition of preposition 

No The Error of Clauses Corrections Source 

1 My cacti has a length of 

about 10 cm.  

My cacti have a length 

about 10 cm.  

Text 1 

 

c. Misformation 

Table 5 

Penjabaran misformation errors 

 

No Pengelompokan Jumlah  Persentase 

1 Regularization 

a. Plural 

 

2 

 

 

1,4 % 

2 Archi-forms and Alternation forms 

a. Auxiliary 

b. Preposition 

c. Subject pronoun 

d. Possessive pronoun 

e. Quantifier 

 

1 

4 

1 

2 

2 

 

0,71 % 

2,83 % 

0,71 % 

1,4 % 

1,4 % 

4 I am interested with it 

because of it has a beautiful 

colors. 

I am interested in it because 

it has beautiful colors. 

Text 22 

5 Pati has a many cultures. Pati has many cultures. Text 25 

6 I do not like play a games. I do not like to play  games. Text 30 

7 I am interested with it 

because of it has a beautiful 

colors. 

I am interested in it because 

it has beautiful colors. 

Text 22 
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 TOTAL 12 8,45 % 

 

   Berdasarkan hasil analisis yang peneliti paparkan pada tabel diatas, 

diperoleh hasil berupa Error of Missinformation ditemukan dalam teks 

deskriptif mahasiswa. Terdapat dua error yang masuk dalam kategori  Error of 

Missinformation. Kedua error tersebut adalah Regularization dan Archi-forms 

and alternation forms.  Pada tipe Regularization, terdapat error penggunaan 

plural dalam kalimat. Error tersebut muncul sebanyak dua kali atau 1.4%.  

   Sedangkan pada tipe Archi-forms and Alternation Forms, ditemukan 

error pada penggunaan Auxiliary, Preposition, Subject Pronoun, Possessive 

Pronoun, dan Quantifier.  Error pada penggunaan Auxilliary muncul sebanyak 1 

kali atau 0.71%, pada penggunaan preposition muncul sebanyak 4 kali atau 

2.83%. Error penggunaan Subject Pronoun muncul sebanyak satu kali atau 

sebanyak 0.71%, Possessive Pronoun muncul sebanyak dua kali atau sebanyak 

1.4%, dan Quantifier sebanyak dua kali atau 1.4%.  

Berikut adalah data keseluruhan errors in misformation yang ditemukan 

peneliti pada penelitian ini: 

1. Misformation dalam pemakaian Plural 

 

 

 

 

 

 

No The Error of Clauses Corrections Source 

1 I have a small cacti in my home. I have a small cactus in 

my home. 

Text 1 

2 Cacti is a unique plant. Cactus is a unique plant. Text 1 
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2. Misformation dalam pemakaian auxiliary 

 

 

 

 

3. Misformation dalam pemakaian preposition 

 

No The Error of Clauses Corrections Source 

1 My room is the next of room 

hall. 

My room is the next to room 

hall. 

Text 9 

2 The bathroom is next of my 

parents’ room. 

The bathroom is next to my 

parents’ room. 

Text 9 

3 I am interested with it because 

of it has a beautiful colors. 

I am interested in it because it 

has  beautiful colors. 

Text 22 

4 On the middle of my bedroom, 

there is a bed. 

In the middle of my bedroom, 

there is a bed. 

Text 24 

 

4. Misformation dalam pemakaian subject pronoun 

No The Error of Clauses Corrections Source 

1 He feel sad when I am not want to 

play with her. 

He feels sad when I do not 

want to play with him. 

Text 18 

No The Error of Clauses Corrections Source 

1 Although it is an old helmet but Although it is an old helmet Text 16 
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5. Misformation dalam pemakaian possessive pronoun 

 

 

 

 

 

6. Misformation dalam pemakaian quatifier 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Misordering  

Tabel 6 

Penjabaran misordering errors 

its become my favourite. but it becomes my favourite. 

No The Error of Clauses Corrections Source 

1 It eyes very nice. Its eyes are very nice. Text 31 

2 She likes to flop at your feet, so 

you can scratch his neck and 

belly. 

She likes to flop at your feet, 

so you can scratch her neck 

and belly. 

Text 36 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber  

1 They have a little tables and a 

big wardrobe behind the 

window. 

They have some tables and a 

big wardrobe behind the 

window. 

Text 9 

2 We have a little table. We have a table. Text 9 
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No Pengelompokan Jumlah Persentase 

1 Auxiliary in simple question 

 

1    0,71 % 

2 Adverb  2 1,4 % 

 

 TOTAL 3   2,11 % 

 

   Error berupa Misordering muncul sebanyak 3 kali dalam deskriptif 

teks. Sebanyak 1 kali ( 0.71%)  muncul dalam bentuk Error of Auxilliary in 

simple Question. Sedangkan sisanya, sebanyak 2 kali kemunculan atau 1.4% 

merupakan Error of Adverb.  

Berikut adalah data keseluruhan errors in misordering yang ditemukan 

peneliti pada penelitian ini: 

1) Misordering of auxiliary in simple question 

 

 

  

2) Misordering of adverb 

 

 

 

 

 

 

 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber  

1 That is very cute? Is that very cute? Text 22 

No Error dalam Klausa Koreksi  Sumber  

1 I first time met her in this 

college. 

The first time I met 

her in this college. 

Teks 3 

2 My parents have in their 

room a big bed. 

My parents have a big 

bed in their room. 

Text 9 
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2. Dominasi Grammatical Error yang ditemukan pada Teks Deskriptif 

Mahasiswa Bahasa Inggris Semester 3 Universitas PGRI Semarang.  

   Untuk menjawab pertanyaan kedua dari penelitian ini, berikut kami 

paparkan hasil dari analisis yang peneliti lakukan berkaitan dengan dominasi 

kemunculan Error pada teks Deskriptif. Hasil dari analisis peneliti paparkan 

dalam tabel dibawah ini.  

 

Table 7 

                  Dominasi Grammatical Errors Based on Dulay’s Theory 

 

No Tipe Errors Jumlah Persentase 

1. Omission 97 68, 31 % 

2. Addition 13 9. 16 % 

3. Misformation 12 8. 45 % 

4. Misordering 3 2. 11 % 

 TOTAL 125 88. 03 % 

 

   Dari hasil analisis yang peneliti paparkan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Error of Omission menempati posisi teratas dalam 

dominasi kemunculan kesalahan gramatikal dalam teks descriptive yang ditulis 

oleh mahasiswa semester tiga. Error of Omission muncul sebanyak 97 kali 

atau sebanyak 68.31 % dari total keseluruhan error yang muncul. Posisi kedua 

didominasi oleh munculnya error berupa Addition. Error of Addition muncul 

sebanyak 13 kali atau sebanyak 9.16%. Dominasi ketiga adalah berupa Error 

of Misformation. Sebanyak 12 kali kemunculan atau 8.45 % Error of 
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Misformation mendominasi dalam teks. Dominasi ke empat adalah Error of 

Missordering. Error of Misordering muncul sebanyak 3 kali atau 2.11% dalam 

teks.  

 

  

 

3. Kendala yang Dihadapi Mahasiswa dalam Menulis Teks Deskriptif 

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menulis teks 

deskriptif, peneliti menyebarkan angket kepada mahasiswa. Hasil angket peneliti 

jabarkan ke dalam bentu tabel berikut ini: 

NO. Penyataan  
Respon Siswa 

SS S N TS STS 

1.  Saya lebih menyukai kegiatan menulis 

(writing) daripada berbicara (speaking) 

32 % 19 % 30 % 19 % - 

2.  Menurut saya menulis dalam bahasa 

Inggris lebih sulit daripada berbicara 

dengan bahasa Inggris 

3 % 22% 35 % 32 % 8 % 

3.  Dalam menulis teks deskriptif, saya 

kesulitan ketika harus mendeskripsikan 

dengan detail 

5.4 % 16. 2 % 32.4 % 37.9 % 8.1 % 

4.  Kesulitan terbesar saya dalam  menulis 

teks bahasa Inggris adalah berkaitan 

dengan kosa kata 

27 % 43.2 % 19 % 10.8 % - 

5.  Kesulitan terbesar saya dalam  menulis 

teks bahasa Inggris adalah berkaitan 

dengan grammar 

48.6 % 24.4 % 21.6 % 5.4 % - 
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B. Pembahasan 

1. Tipe-tipe kesalahan yang paling sering muncul dalam teks yang ditulis oleh 

mahasiswa semester tiga jurusan pendidikan bahasa Inggris Universitas 

6.  Kesulitan terbesar saya dalam  menulis 

teks bahasa Inggris adalah berkaitan 

dengan penyusunan ide dalam teks 

13.5 % 32.4 % 24.4 % 29.7 % - 

7.  Kesulitan yang paling saya rasakan dalam 

menulis teks bahasa Inggris adalah karena 

pola dan strukturnya yang sangat 

kompleks dan rumit 

 

18.9 % 43.2 % 24.4 % 29.7 % - 

8.  Saya kurang paham tentang penggunaan 

masing-masing tenses dalam bahasa 

Inggris  

8.1 % 27 % 37.9 % 21.6 % 5.4 % 

9.  Perbedaan antara pola kalimat bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris membuat  

saya kesulitan dalam menyusun kalimat 

bahasa Indonesia 

2.7 % 24. 4 % 43.2 % 24. 4 % 5.4 % 

10.  Saya kesulitan mencapai unity and 

coherence dalam teks 

13.5 % 51.4 % 21.6 % 13.5 % - 

11.  Saya kesulitan mencapai cohesion and 

completeness dalam teks 

10.8 % 43.2 % 35.2 % 10.8 % - 

12.  Saya lebih suka tugas writing dengan 

topik bebas daripada ketika topik sudah 

ditentukan oleh dosen 

35.1 % 18.9 % 27 % 16.2 % 2.8 % 

13.  Pengetahuan saya dalam menulis teks 

bahasa Indonesia sangat berpengaruh 

dalam penulisan teks bahasa Inggris saya 

18.9 % 43.3 % 27 % 10.8 % - 

14.  Kekurang tahuan saya mengenai tenses 

dan vocabulary menyebabkan munculnya 

banyak kesalahan dalam tulisan saya 

21.6 % 40.5 % 29.7 % 2.8 % 5.4 % 

15.  Saya merasa kesulitan ketika harus 

menulis deskriptif text karena hampir 

sama dengan report text 

8.2 % 13.5 % 40.5 % 27 % 10.8 

% 
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PGRI Semarang  dan dominasi kemunculan kesalahan tersebut dalam teks 

deskriptif   

  Setelah peneliti mengumpulkan data kemudian peneliti menganalisis 

data tersebut. Total kalimat yang mengandung grammatical errors sejumlah 142 

kalimat yang terbagi menjadi dua jenis yaitu klasifikasi based on Dulay’s Theory 

and other grammatical errors.  Klasifikasi errors based on Dulay’s Theory 

mempunyai persentase 88,03 % (125 errors) sedangkan klasifikasi other 

grammatical errors mempunyai persentase 11,97 % (17 errors). Pengelompokan 

errors based on Dulay’s Theory dibagi menjadi 4 jenis yaitu omission (97 errors 

or 68,31 %); addition (13 errors or 9,16 %); misformation (12 errors or 8,45 %); 

misordering (3 errors or 2,11 %). 

  Berdasarkan data diatas, dominant grammatical errors pada penelitian 

ini adalah omission. Jumlah error omission adalah 97 kalimat dengan persentase 

68,31 %. Omission dibagi menjadi 2 jenis error yaitu  omission of major 

constituent and omission of grammatical morphemes. Omission of major 

constituent  dijabarkan menjadi 2 kategori omission of head noun and omission of 

subject. Sementara itu, Omission of grammatical morphemes  ada 9 kategori yaitu 

omission of preposition; omission of article; omission of short plural; omission of 

long plural;  omission of auxiliary : do, is/are; omission of auxiliary: is, are; 

omission of copula, omission of third person singular and omission of infinitive 

marker : to. Berikut penjelasan secara rinci 

1. Omission of head noun 

 Jumlah error pada omission of on of head noun adalah  2 kalimat. 

Berikut merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah 

terhimpun. Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung 
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grammatical error, sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat 

tersebut. Kata yang digaris bawahi dan bercetak tebal merupakan kata benda 

(noun) yang seharusnya terdapat pada kalimat tersebut. 

a) S  :  The male is a very aggresive. 

B :  The male is a very aggresive fish. 

b) S  :  Carrot is an edible. 

 B :  Carrot is an edible plant. 

 

 Pada kedua contoh kalimat diatas, terdapat grammatical error pada jenis 

omission of on of head noun.  Siswa lupa meletakkan kata benda pada kalimat 

tersebut. Pada contoh pertama terdapat article a yang seharusnya diikuti oleh noun 

atau kata benda. Sedangkan kata yang mengikuti article a adalah kata aggresive 

yang merupakan kata sifat atau adjective dalam Bahasa Inggris. Kata benda atau 

noun yang tepat pada kalimat itu adalah fish karena berdasarkan konteks text secara 

keseluruhan, siswa sedang mendiskripsikan ikan kesayangannya. Sedangkan pada 

contoh yang kedua, kesalahan hampir sama seperti contoh pertama. Pada kalimat 

tersebut terdapat article an yang seharusnya diikuti oleh noun. Namun article an 

diikuti oleh kata edible yang merupakan adjective bukan sebuah noun yang 

seharusnya mengikuti article. 

2. Omission of subject 

Jumlah error pada omission of subject adalah  3 kalimat. Berikut merupakan 

contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. Peneliti 

memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 
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digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang seharusnya 

ditambahkan pada kalimat tersebut. 

a. S  :  Has melodious voice. 

  B :  It has melodious voice. 

b. S  :  Easier to use them. 

B :  It is easier to use them. 

 Pada kedua kalimat tersebut, siswa lupa untuk menambahkan subject pada 

awal kalimat. Subject yang tepat pada kedua contoh kalimat tersebut adalah subject it 

karena sesuai dengan konteks kalimat dalam teks tersebut. Pada contoh kalimat yang 

kedua, bukan hanya terdapat grammatical error of subject tetapi juga terdapat 

grammatical error of copula karena siswa tidak memberikan tobe is pada kalimat 

tersebut. Tobe yang sesuai untuk subject it adalah is. 

3. Omission of preposition 

Jumlah error pada omission of preposition adalah 2 kalimat. Berikut 

merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. Peneliti 

memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

Sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 

digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang seharusnya 

ditambahkan pada kalimat tersebut. 

a. S :  I give some food my cat. 

  B   :  I give some food for my cat. 

b. S :  The body my cat very small. 

 B    : The body of my cat is very small. 
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 Pada kedua kalimat tersebut, terdapat grammatical errros jenis omission of 

preposition. Pada contoh kalimat pertama, siswa lupa menambahkan preposition for 

setelah kata food. Sedangkan pada contoh kalimat yang kedua, siswa tidak 

memberikan preposition of setelah kata body. Fungsi dari preposition pada kedua 

contoh kalimat tersebut adalah sebagai pelengkap arti atau complement its meaning 

pada kalimat. 

 

 

 

4. Omission of article 

Jumlah error pada  omission of article adalah 11 kalimat. Berikut merupakan 

contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. Peneliti 

memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 

digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang seharusnya 

ditambahkan pada kalimat tersebut. 

a. S :  I buy new handphone. 

  B        :  I buy a new handphone.  

b. S :  She is small cat. 

 B        :  She is a small cat. 

  Berdasarkan kedua contoh kalimat diatas terdapat grammatical errors 

khususnya grammatical errors in omission of article. Pada contoh kalimat pertama, 

seharusnya ada penambahan artikel a sebelum kata sifat new. Karena sudah pasti, 

kata benda atau noun pada kalimat tersebut adalah tunggal yaitu handphone, maka 

artikel yang tepat adalah a. Begitu juga pada contoh kalimat yang kedua. Perlu 
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penambahan article a sebelum adjective pada kata small untuk menunjukan bahwa 

kata benda (cat) tersebut adalah tunggal. 

5. Omission of short plural 

Jumlah error pada omission of short plural adalah 12 kalimat. Berikut 

merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. Peneliti 

memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 

digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata pembenaran pada kalimat tersebut. 

 

a. S  :  There are many competition. 

 B :  There are many competitions. 

b. S  :  There are many product. 

 B :  There are many products. 

 Kedua contoh kalimat tersebut mengandung unsur grammatical errors in 

omission of short plural. Pada kedua kalimat terdapat kata many. Kata many 

merupakan quantifier untuk benda yang dapat dihitung dan benda tersebut adalah 

jamak. Sedangkan pada kalimat tersebut, kata benda atau noun yang mengikuti 

adalah kata competition pada contoh kalimat pertama dan product pada contoh 

kalimat yang kedua yang mana keduanya merupakan benda tunggal. Siswa lupa 

menambahkan morphemes –s pada kata competition dan kata product untuk 

menunjukan bahwa kata tersebut adalah jamak.  

6. Omission of long plural 

Jumlah error pada omission of long plural adalah 1 kalimat. Berikut 

merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. Peneliti 

memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 
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sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 

digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata pembenaran pada kalimat tersebut. 

     S    :  It is placed among some city in Central Java.. 

   B    :  It is placed among some cities in Central Java. 

  Pada kalimat tersebut, terdapat kata some. Kata some tersebut digunakan 

untuk countable nouns atau benda yang bisa dihitung dan uncountable nouns atau 

benda yang tak bisa dihitung. Selain itu, kata some juga digunakan untuk benda 

jamak. Setelah kata some, terdapat kata city yang merupakan kata benda. City 

merupakan countable noun dan pada konteks kalimat tersebut, siswa ingin 

menuliskan kata city ke dalam bentuk jamak. Harus ada penambahan morpheme –es 

setelah kata city. Kata yang benar adalah cities untuk menunjukan plural form atau 

bentuk jamak.  

7. Omission of auxiliary (do, is/are) 

Jumlah error pada  omission of auxiliary (do, is/are) adalah 3 kalimat. 

Berikut merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 

Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 

digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang seharusnya 

ditambahkan pada kalimat tersebut. 

a. S:  He not has hair in his head. 

  B:  He does not have hair in his head. 

b. S:  I not have bloster. 

 B: I do not have a bloster. 

 Berdasarkan struktur kalimat negatif yang ada pada simple present tense, 

kedua contoh kalimat tersebut mengandung error omission in auxiliary do/does. 
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Struktur kalimat negatif di simple present tense adalah S+do/does not+V1. Pada 

contoh kalimat pertama, siswa menuliskan he sebagai subject yang diikuti kata not. 

Jika siswa ingin menuliskan kalimat negatif pada simple present tense, setelah 

subject seharusnya dikuti do/does. Karena subject pada kalimat tersebut adalah he, 

maka auxiliary yang trepat adalah kata does bukan do. Begitu pun pada contoh 

kalimat kedua. Siswa tidak menuliskan auxiliary setelah subject pada kalimat 

tersebut. Subject pada contoh kalimat kedua adalah I, maka auxiliary yang tepat 

adalah do.  

 

8. Omission of auxiliary (is,am,are) 

Jumlah error pada  omission of auxiliary (is,am,are) adalah 8 kalimat. 

Berikut merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 

Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 

digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang seharusnya 

ditambahkan pada kalimat tersebut. 

a. S : I playing with my cat. 

  B   : I  am playing with my cat. 

b. S :  The roaster known as Jago chicken. 

 B   :  The roaster is known as Jago chicken. 

 Kedua contoh kalimat diatas terdapat grammatical error in omission of 

auxiliary am/is/are. Pada contoh kalimat pertama, siswa tidak mengerti tentang 

struktur kalimat present continuous tense. Struktur kalimat present continuous 

adalah S + tobe (am/is/are) + V1 ing. Siswa tidak meletakan tobe setelah subject. 

Tobe yang seharusnya diletakkan setelah subjeck I adalah am. Pada contoh kalimat 
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kedua, siswa tidak mengetahui struktur dari passive sentence. Struktur kalimat pada 

passive voice adalah S + tobe + V3. Pada kalimat tersebut, kata the roaster adalah 

sebagai subject dan langsung diikuti V3 yaitu known. Siswa seharusnya meletakan 

tobe is setelah subject.  

9. Omission of copula (is, am, are) 

Jumlah error pada  omission of copula (is,am,are) adalah 17 kalimat. Berikut 

merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. Peneliti 

memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 

digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang seharusnya 

ditambahkan pada kalimat tersebut. 

a. S: My cat very cute. 

  B: My cat is very cute. 

b. S: I bored with the games.. 

 B: I am bored with the games. 

 Siswa melakukan error in omission of copula pada kedua contoh kalimat 

diatas. Mereka tidak tahu tentang rumus kalimat simple present tense terutama pada 

nominal form. Struktur  kalimat nominal form pada simple present tense adalah S + 

tobe + N/Adj/Adv. Pada contoh kalimat pertama, siswa tidak meletakkan tobe setelah 

subjek. Dia hanya menuliskan phrasa my cat sebagai subjek yang diikuti kata cute 

sebagai adjective atau kata sifat. Tobe yang tepat pada contoh kalimat pertama 

adalah is karena subject my cat adalah tunggal. Sedangkan pada contoh kalimat 

kedua, tobe yang tepat untuk mengikuti subject I adalah am.  

10. Omission of third person singular 
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Jumlah error pada  omission of third person singular adalah 36 kalimat. 

Berikut merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 

Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 

digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang benar pada kalimat 

tersebut. 

a. S  :  She love me.. 

 B :  She loves me. 

b. S  :  My cat make me laugh. 

 B : My cat makes me laugh. 

 Pada kedua contoh kalimat diatas mengandung grammatical error in 

omission of third person singular. Siswa belum memahami struktur kalimat simple 

present tense pada kalimat positif untuk subjek he,she,it atau nama orang. Pada 

kalimat tersebut, perlu menambahan morpheme –s atau –es pada verb atau karta 

kerja. Pada contoh kalimat pertama, siswa menuliskan verb love untuk subjek she. 

Seharusnya ada penambahan morpheme –s pada verb love karena subjeknya adalah 

she. Verb love akan berubah menjadi loves. Berlaku untuk contoh kalimat kedua. 

Verb make seharusnya berubah menjadi makes karena subjek my cat pada kalimat 

tesebut adalah tunggal.  

11. Omission of infinitive marker : to 

   Jumlah error pada omission of infinitive marker : to adalah 17 kalimat. Berikut 

merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 

Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang 
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digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang seharusnya 

ditambahkan pada kalimat tersebut. 

a. S     :  Possy like play with her lovely balls. 

  B :  Possy likes to play with her lovely balls. 

b. S     :  I do not like play a games. 

 B :  I do not like to play  games. 

 Kedua kalimat tersebut mengandung grammatical errors in omission of 

infinitive to. Intifinite to digunakan untuk memisahkan dua verb. Pada contoh 

kalimat pertama dan kalimat kedua, infinitive to untuk memisahkan verb like dan 

play. Grammatical error yang ada pada kedua contoh tersebut tidak hanya pada 

omission of infinitive to. Pada kalimat pertama juga terdapat grammatical error in 

omission of third person singular. Siswa lupa untuk memberikan morpheme –s pada 

verb like karena subjek pada kalimat tersebut tunggal. Pada kalimat kedua juga 

terdapat grammatical error in addition of article. Siswa menambahkan artikel a 

sebelum kata games. Artikel tersebut tidak berguna karena artikel a digunakan untuk 

benda singular padahal kata games adalah plural form.  

 Level kedua setelah omission adalah addition. Jumlah error addition adalah 

13 kalimat dengan persentase 9,16 %. Addition dibagi menjadi 2 jenis error yaitu  

double marking and simple addition. Double marking  dijabarkan menjadi 4 kategori 

double marking past tense, double marking present tense, equational predicate dan 

object. Sementara itu, simple addition  ada 2 kategori yaitu simple addition of article 

dan simple addition of preposition. Berikut merupakan penjelasan rincinya: 

1. Double marking in past tense 

 Jumlah error pada double marking in past tense adalah 1 kalimat. 

Berikut merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 
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Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical 

error, sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata 

atau klausa yang digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa 

yang benar pada kalimat tersebut. 

   S :  I was had a free time. 

  B :  I had a free time. 

   Siswa belum memahami struktur kalimat dalam simple past tense. 

Dalam simple past tense, struktur yang tepat pada jenis positive form adalah 

S + V2. Siswa memberikan tobe was sebelum had pada kalimat tersebut dan 

itu merupakan error in double marking past tense.  

 

2. Double marking in present tense 

 Jumlah error pada double marking in present tense adalah 1 kalimat. 

Berikut merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 

Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical 

error, sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata 

atau klausa yang digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa 

yang benar pada kalimat tersebut. 

a. S:  The camera also can makes a high resolution. 

 B:  The camera also can make a high resolution. 

b. S:  It is makes she an arrogant cat. 

 B:  It makes her an arrogant cat. 

  Error pada jenis ini, siswa tidak memahami struktur kalimat dalam 

simple present tense. Pada contoh kalimat pertama terdapat modal can yang 

seharusnya diikuti oleh V1 tanpa diberi morpheme –s. Kata yang benar dari 
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can makes adalah can make. Sedangkan pada contoh kalimat kedua, terdapat 

penggunaan tobe dan verb atau kata kerja secara berdampingan. Kata kerja 

makes (tanpa diikuti tobe lagi) sudah benar jika digunakan dalam kalimat 

tersebut karena sudah sesuai dengan struktur kalimat dalam simple present 

tense untuk jenis third person singular.  

3. Addition of double marking in equational predicate 

 Jumlah error pada addition of double marking in equational predicate 

adalah 1 kalimat. Berikut merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang 

sudah terhimpun. Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang 

mengandung grammatical error, sedangkan simbol B untuk pembenaran dari 

kalimat tersebut. Kata atau klausa yang digaris bawahi dan bercetak tebal 

adalah kata atau klausa yang benar pada kalimat tersebut. 

   S :  My cat was name is Clara. 

 B :  My cat  is Clara. 

   Pada contoh kalimat diatas terdapat grammatical error in double 

marking of equational predicate. Maksud dari error tersebut adalah adanya 

dua predicate yang berdampingan. Pada kalimat tersebut terdapat dua tobe 

yaitu was dan is. Tobe yang tepat pada konteks kalimat diatas adalah is karena 

sedang membicarakan tentang descriptive text dimana salah satu language 

features nya berupa penggunaan simple present tense.  

4. Addition of double marking in object 

 Jumlah error pada addition of double marking in object  adalah 1 

kalimat. Berikut merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang sudah 

terhimpun. Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung 
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grammatical error, sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat 

tersebut. 

   S :  My cat is very cute and little cat. 

 B :  My cat is very cute and little. 

   Pada kalimat tersebut terdapat grammatical error in double marking of 

object. Subjek pada kalimat tersebut adalah my cat. Kita tidak perlu untuk 

menambahkan kata cat lagi sebagai objek. Penambahan objek cat dalam 

kalimat tersebut membuat kalimat tidak efektif. 

5. Addition of article a 

 Jumlah error pada addition of article a  adalah 7 kalimat. Berikut 

merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 

Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical 

error, sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau 

klausa yang digaris bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang 

benar pada kalimat tersebut. 

a. S:  I am not a person who loves a plants. 

 B:  I am not a person who loves  plants. 

b. S:  Pati has a many cultures. 

 B:  Pati has many cultures. 

  Pada kedua contoh kalimat tersebut terdapat error in addition of article 

a. Terdapat penambahan artikel a yang seharusnya tidak diperlukan. Contoh 

kalimat pertama, terdapat artikel a yang mendahului kata plants. Kata plants 

tersebut merupakan plural form sedangkan artikel a digunakan hanya untuk 

singular form. Begitu juga pada contoh kalimat kedua. Terdapat artikel a 
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sebelum phrasa many cultures. Phrasa many cultures tersebut merupakan 

plural form jadi tidak memerlukan artikel a sebelum phrasa tersebut.  

6. Addition of preposition 

 Jumlah error pada addition of preposition  adalah 1 kalimat. Berikut 

merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. Peneliti 

memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung grammatical error, 

sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut.  

   S :  My cacti has a length of about 10 cm. 

  B :  My cacti have a length  about 10 cm. 

      Pada contoh kalimat diatas tedapat error in addition of preposition. 

Terdapat double preposition yaitu of dan about. Preposition yang tepat pada 

kalimat tersebut adalah about. Selain error in addition of preposition, juga 

terdapat error in omission of third person singular. Subjek my cacti pada 

kalimat diatas adalah plural form. Kata kerja yang sesuai adalah have bukan 

has.  

   Misformation adalah tingkat ketiga dari penelitian ini. Jumlah error 

misformation adalah 12 kalimat dengan persentase 8,45 %. Misformation 

dibagi menjadi 2 jenis error yaitu regularization and archi-forms. 

Regularization in plural adalah kategori dari regularization. Sementara itu, 

archi-form  ada 5 kategori yaitu auxiliary, preposition, subject pronoun, 

possessive pronoun dan quantifier. Berikut penjelasan secara rinci. 

1. Regularization in plural 

   Jumlah error pada regularization in plural adalah 2 kalimat. 

Berikut merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang 

sudah terhimpun. Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang 
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mengandung grammatical error, sedangkan simbol B untuk 

pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang digaris 

bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang benar pada 

kalimat tersebut. 

a. S :  I have a small cacti in my home. 

    B  :  I have a small cactus in my home. 

b. S :  Cacti is a unique plant. 

     B  :  Cactus is a unique plant. 

   Pada contoh kalimat diatas, terdapat kata cacti. Cacti tersebut 

merupakan plural form dari cactus. Pada konteks kalimat diatas, siswa 

ingin menuliskan kaktus dalam singular form karena sebelum kata 

cacti, siswa memberikan artikel a pada contoh kalimat pertama. Artikel 

a tersebut harus diikuti singular form. Bentuk singular dari cacti adalah 

cactus. Begitu pun yang terjadi pada contoh kalimat kedua. Pada 

kalimat tersebut, terdapat tobe is yang harus didahului oleh subjek 

dalam bentuk singular form. Kata cacti harus diganti dengan cactus 

agar sesuai dengan tobe is yang mengikutinya. 

2. Auxiliary 

   Jumlah error pada auxiliary adalah 1 kalimat. Berikut 

merupakan  kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 

Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung 

grammatical error, sedangkan simbol B untuk pembenaran dari 

kalimat tersebut. Kata atau klausa yang digaris bawahi dan bercetak 

tebal adalah kata atau klausa yang benar pada kalimat tersebut. 

   S :  He feel sad when I am not want to play with her. 
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  B :  He feels sad when I do not want to play with him. 

   Pada contoh kalimat diatas terdapat 3 jenis grammatical error. 

Error yang pertama adalah misformation in auxiliary. Siswa kurang 

memahami struktur kalimat simple present tense terutama bentuk 

kalimat negatifnya. Struktur kalimatnya adalah S + do/does + not + 

V1. Siswa menuliskan tobe am setelah subjek. Seharusnya siswa 

menuliskan auxiliary do bukan tobe am karena sesuai dengan struktur 

kalimat negatif pada simple present tense. Error yang kedua adalah 

omission of third person singular. Pada kalimat diatas, subjeknya 

adalah he. Sesuai dengan struktur kalimat simple present tense, harus 

ada penambahan morpheme –s atau –es pada kata kerja atau verb untuk 

subjek he, she, it atau nama orang. Error yang ketiga adalah 

misformation pada object pronoun. Subject pronoun pada kalimat 

diatas adalah he. Jika kita ingin menggantikan ke object pronoun maka 

object pronoun yang tepat untuk he adalah him bukan her.  

3. Preposition 

   Jumlah error pada preposition adalah 4 kalimat. Berikut 

merupakan contoh kalimat yang ditemukan pada data yang sudah 

terhimpun. Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang 

mengandung grammatical error, sedangkan simbol B untuk 

pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang digaris 

bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang benar pada 

kalimat tersebut. 

   S :  I am interested with it because it has  beautiful colors. 

 B :  I am interested in it because it has  beautiful colors. 
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  Pada kalimat diatas mengandung grammatical error pada 

penggunaan preposition. Terdapat kata interested pada kalimat diatas. 

Kata interested tersebut seharusnya diikuti oleh preposition in, bukan 

preposition with.  

4. Subject pronoun 

   Jumlah error pada subject pronoun adalah 1 kalimat. Berikut 

merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 

Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung 

grammatical error, sedangkan simbol B untuk pembenaran dari kalimat 

tersebut. Kata atau klausa yang digaris bawahi dan bercetak tebal adalah 

kata atau klausa yang benar pada kalimat tersebut. 

 

   S :  Although it is an old helmet but its become my favourite. 

  B :  Although it is an old helmet but it becomes my favourite. 

Kata its seharusnya berubah menjadi it karena fungsinya masih 

sebagai subject pada kalimat tersebut.  

5. Possessive pronoun 

   Jumlah error pada possessive pronoun adalah 2 kalimat. 

Berikut merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang sudah 

terhimpun. Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang 

mengandung grammatical error, sedangkan simbol B untuk 

pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang digaris 

bawahi dan bercetak tebal adalah kata atau klausa yang benar pada 

kalimat tersebut. 

a. S         :  It eyes very nice. 
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   B :  Its eyes are very nice. 

b. S           :  She likes to flop at your feet, so you can scratch his 

neck and belly. 

         B       :  She likes to flop at your feet, so you can scratch her 

neck and belly. 

Pada contoh kalimat pertama, kata it seharusnya adalah its 

karena kalimat tersebut membutuhkan possessive pronoun bukan 

subject pronoun. Selain error in possessive pronoun, kalimat tersebut 

juga tedapat omisssion of copula. Tidak ada tobe pada kalimat nominal 

tersebut. Tobe yang tepat untuk subjek its eyes adalah are. Sementara 

itu, contoh kalimat kedua juga terdaat error in misformation possessive 

pronoun. Pada kalimat diatas, subject pronounnya adalah she. 

Possessive pronoun yang tepat untuk subject pronoun she adalah her 

bukan his.  

6. Quantifier 

   Jumlah error pada quantifier adalah 2 kalimat. Berikut 

merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang sudah terhimpun. 

Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang mengandung 

grammatical error, sedangkan simbol B untuk pembenaran dari 

kalimat tersebut. Kata atau klausa yang digaris bawahi dan bercetak 

tebal adalah kata atau klausa yang benar pada kalimat tersebut. 

a. S :  They have a little tables and a big wardrobe behind 

the window. 

           B :  They have some tables and a big wardrobe behind the 

window. 
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b.      S :  We have a little table. 

             B :  We have a table. 

   Siswa tidak bisa membedakan countable noun atau benda yang 

bisa dihitung dan uncountable noun atau benda yang tidak bisa 

dihitung. Pada contoh kalimat pertama, kata table merupakan 

countable noun. Countable noun tidak bisa didahului oleh quantifier a 

little karena itu hanya untuk uncountable noun dan benda tersebut 

singular. Sedangkan kata tables juga merupakan plural form. Pada 

ontoh kalimat kedua juga hampir sama kesalahannya. Kata table tidak 

bisa didahului oleh quantifier a little. Phrasa a little akan lebih tepat 

jika dirubah menjadi a table saja.  

   Misordering adalah tingkat presentase terakhir dari penelitian 

ini. Jumlah error misordering adalah 3 kalimat dengan persentase 2,11 

%. Misordering dibagi menjadi 2 jenis error yaitu misordering in 

simple question and misordering in adverb. Berikut penjelasan secara 

rinci. 

1. Auxiliary in simple question 

   Jumlah error pada auxiliary in simple question adalah 1 

kalimat. Berikut merupakan kalimat yang ditemukan pada data 

yang sudah terhimpun. Peneliti memberikan simbol S untuk 

kalimat yang mengandung grammatical error, sedangkan 

simbol B untuk pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau 

klausa yang digaris bawahi dan bercetak tebal adalah 

pembenaran dari kalimat. 

     S :  That is very cute? 



 

 

68 

 

    B :  Is that very cute? 

  Pada kalimat diatas terdapat grammatical error in 

misordering of simple question. Jika kita ingin membuat kalimat 

tanya, struktur yang benar adalah tobe + S + Adj/N/Adv. Phrasa that 

is seharusnya dibalik menjadi is that agar sesuai dengan struktur 

kalimat yang benar.  

2. Adverb 

  Jumlah error pada misordering adverb adalah 2 kalimat. 

Berikut merupakan kalimat yang ditemukan pada data yang sudah 

terhimpun. Peneliti memberikan simbol S untuk kalimat yang 

mengandung grammatical error, sedangkan simbol B untuk 

pembenaran dari kalimat tersebut. Kata atau klausa yang digaris 

bawahi dan bercetak tebal adalah pembenaran dari kalimat. 

a. S :  I first time met her in this college. 

    B:   :  The first time I met her in this college. 

b. S :  My parents have in their room a big bed. 

   B : My parents have a big bed in their room. 

  Pada kedua kalimat diatas terdapat grammatical error in 

misordering of adverb. Mahasiswa masih terpengaruh dengan native 

language mereka yaitu bahasa Indonesia. Mereka masih 

menerjemahkan kata per kata sehingga dalam bahasa target terdapat 

grammatical error.  

2. Problematika yang dihadapi mahasiswa semester tiga dalam menulis 

deskriptif teks.  
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  Dari hasil kuesioner diatas, dapat dilihat bahwa mahasiswa lebih 

menyukai kegiatan menulis dalam bahasa Inggris daripada berbicara dalam 

bahasa Inggris. Hal ini dibuktikan dengan jumlah prosentase yang didapat yaitu 

sebanyak 32%. Sebanyak 32% mahasiswa menyatakan sangat setuju ketika 

dimintai tanggapan terhadap pertanyaan “ Saya lebih suka menulis (writing) 

daripada berbicara (speaking). 32%  mahasiswa menyatakan sangat setuju, 30% 

menyatakan netral atau tidak mempunyai jawaban yang pasti, dan sebanyak 19% 

menyatakan setuju dan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan ketrampilan mereka dalam 

menulis. Selain itu, hasil teks yang ditulis oleh mahasiswa semester tiga 100% 

berupa teks deskriptif, bukan teks lain yang isinya menyerupai deskriptif.  

  Berbagai macam tanggapan juga diberikan oleh mahasiswa berkaitan 

dengan pertanyaan “kesulitan terbesar saya dalam menulis teks bahasa Inggris 

adalah berkaitan dengan kosa kata”. Sebanyak 43% menjawab sangat setuju, 27% 

menjawab tidak setuju, 19% menyatakan netral dan 10.8% menyatakan tidak 

setuju. Tentu saja hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi mahasiswa 

ketika menulis. Dalam menuliskan teks berbahasa Inggris, mahasiswa harus 

memiliki simpanan kosa kata yang banyak supaya tulisan yang dihasilkan tidak 

monoton.   

  Selain kosa kata yang menjadi kendala mahasiswa dalam menulis teks 

berbahasa Inggris, kendala lain yang muncul adalah tentang struktur kalimat atau 

grammar. Hal ini dapat dilihat dari respon mahasiswa ketika dihadapkan dengan 

pertanyaan “ kesulitan terbesar saya dalam menulis teks bahasa Inggris adalah 

berkaitan dengan grammar”. Sebanyak 48.6% menyatakan sangat setuju, 24.4% 

menyatakan setuju, 21.6% menyatakan netral, dan 5.4% menyatakan tidak setuju. 
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Hal ini menunjukkan bahwa grammar juga menjadi kendala mahasiswa dalam 

menuliskan teks berbahasa Inggris. Grammar atau struktur kalimat berperan 

sangat penting dalam merangkai sebuah makna dalam kalimat. Ketika menuliskan 

teks berbahasa Inggris, apabila struktur kalimat tidak sesuai dengan kaidah 

bahasa Inggris, maka kalimat tersebut dinyatakan tidak berterima dan tidak 

memiliki makna.  

  Respon selanjutnya juga diberikan oleh mahasiswa berkaitan dengan 

pertanyaan “kesulitan terbesar saya dalam menulis teks bahasa Inggris adalah 

berkaitan dengan penyusunan ide dalam teks”. Sebanyak 32.4% menyatakan 

setuju, 29.7 % menyatakan tidak setuju, 24.4% menyatakan netral, dan 13.5% 

menyatakan sangat setuju. Keruntutan menuangkan ide dalam tulisan merupakan 

syarat mutlak untuk mendapatakan koherensi dalam tulisan. Apabila ide atau 

informasi yang disajikan dalam tulisan tidak runtut atau urut, maka akan 

menyebabkan pembaca teks tersebut mengalami kebingungan dan gagal dalam 

mengikuti alur pikiran penulis. 

  Penulis juga memberikan pertanyaan dalam angket yang berkaitan 

dengan “ kesulitan yang paling saya rasakan dalam menulis teks bahasa Inggris 

adalah karena pola dan strukturnya yang sangat komples dan rumit”. Sebanyak 

43.2% mahasiswa menyatakan sangat setuju, 29.7 % menyatakan tidak setuju, 

24.4% menyatakan netral, dan 18.95 menyatakan sangat setuju. Hal ini tentu saja 

berkaitan erat dengan grammar atau struktur kalimat dan pemilihan kosa kata 

yang menjadi kendala mahasiswa dalam menulis teks berbahasa Inggris.   Dalam 

menuliskan kalimat maupun teks berbahasa Inggris, mahasiswa harus mengikuti 

tata aturan dan pola kalimat bahasa Inggris. Hal ini yang dianggap suatu 

“kerumitan’ oleh mahasiswa ketika menuliskan teks bahasa Inggris. Pada 
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dasarnya, penulis masih banyak menemukan teks bahasa Inggris mahasiswa yang 

ditulis masih dengan menggunakan pola menulis bahasa Indonesia. Mindset 

seperti ini yang harus dirubah dari mahasiswa ketika menuliskan teks berbahasa 

Inggris. Selain itu, pemakaian tenses yang tepat juga perlu diperhatikan oleh 

mahasiswa. Mengapa demikian?  Perbedaan penggunaan tenses akan berdampak 

pada makna kalimat. Sebagai contoh dalam kalimat “I eat” (simple present)  yang 

bermakna saya makan  akan berbeda makna jika kalimat tersebut memakai tenses 

simple future seperti dalam kalimat “I will eat” (yang maknanya saya akan 

makan). Untuk mengatasi hal tersebut, tentu saja penguasaan grammar atau 

struktur kalimat dan pemilihan kosa kata harus diperdalam oleh mahasiswa.  

  Kesulitan mahasiswa dalam merangkai teks deskriptif berbahasa 

Inggris tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa 

seperti lemahnya penguasaan grammar, vocabulary, dan kebingungan dalam 

menyusun struktur kalimat berbahasa Inggris. Masih terkait dengan hal tersebut, 

peneliti mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang kesulitan dalam 

membedakan struktur atau pola kalimat bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. 

Pertanyaaan tersebut adalah: “perbedaan pola kalimat bahasa Indonesia dan 

bahasa inggris membuat saya kesulitan dalam menyusun kalimat berbahasa 

Inggris yang baik dan benar”. Sebanyak 43.2% menyatakan netral, 24.4% 

menyatakan setuju dan tidak setuju (24.4%), 5.4 %  menyatakan tidak setuju, dan 

2.7% menyatakan sangat setuju. Dari hasil perhitungan jawaban mahasiswa 

melalui kuesioner, hal ini dapat diartikan bahwa sebanyak 43.2% menyatakan 

netral. Dalam hal ini, mahasiswa tidak mampu memberikan jawaban pasti atau 

kebingungan dalam menetukan pendapat mereka berkaitan dengan pertanyaan 

diatas. Peneliti mencoba untuk melakukan riset lebih dalam berkaitan dengan ini. 
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Kemudian peneliti memberikan beberapa contoh kalimat berbahasa Indonesia 

untuk kemudian diubah kedalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, peneliti 

menuliskan kalimat “dompet saya ketinggalan dirumah”. Peneliti kemudian 

meminta mahasiswa untuk menuliskan kalimat tersebut dalam bahasa Inggris. 

Sebagian besar mahasiswa menuliskan kalimat tersebut dalam bahasa Inggris 

sebagai berikut: “My wallet is left at home”.  Kalimat “dompet saya ketinggalan 

dirumah” apabila dirubah kedalam  struktur bahasa Inggris secara baik dan benar, 

maka jawaban yang benar adalah “I left my wallet at home”. Contoh kalimat yang 

kedua adalah:”Saya ketinggalan bis”. Jawaban yang diperoleh adalah “the bus 

miss me”. Secara struktural, jawaban yang diberikan oleh mahasiswa tersebut 

sangatlah tidak tepat karena ditulis dengan menggunakan pola kalimat bahasa 

Indonesia. Untuk dapat menuliskan kalimat tersebut dengan tepat, sesuai dengan 

pola kalimat bahasa Inggris, maka kalimat yang tepat adalah “ I miss the bus”. 

Dari dua contoh diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa 

menuliskan kalimat-kalimat tersebut kedalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan pola bahasa Indonesia.   

  Kesalahan pemilihan kosa kata ada kaitannya dengan pernyataan 

selanjutnya: “kekurangtahuan saya mengenai tenses dan vocabulary 

menyebabkan munculmya banyak kesalahan dalam tulisan saya”. Sebanyak 

40.5% menjawab setuju, 29.7 % menjawab netral, 21.6% menjawab sangat 

setuju. 5.4% menjawab sangat tidak setuju, dan 2.8% menjawab tidak setuju. Dari 

hasil persentase yang didapatkan diatas, maka sanggat jelas bahwa minimnya 

pengetahuan mahasiswa mengenai tenses dan vocabulary membawa dampak 

yang besar dalam menentukan benar salahnya suatu kalimat berbahasa Inggris 

yang ditulis. Sebagai contoh, peneliti memberikan contoh kalimat bahasa 
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Indonesia yang kemudian dirubah kedalam bahasa Inggris oleh mahasiswa.  Saya 

minum obat dua kali sehari” apabila dirunah kedalam struktur bahasa Inggris 

yang tepat maka kalimat tersebut menjadi “I take medicine twice a day”. Terjadi 

perbedaan pemakaian vocabulary disini. Mahasiswa menggunakan kata “drink” 

dalam konteks minum obat. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kaidah bahasa 

Inggris. Kosa kata yang dipilih sangat lah tidak tepat. Dalam konteks “minum 

obat” maka kosa kata yang tepat adalah “take medicine”.   

   

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan 

beberapa hal seperti berikut: 

1. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat dua jenis kesalahan 

grammatikal dari teks deskriptif yang ditulis oleh mahasiswa. Kedua jenis 

kesalahan tersebut adalah berupa kesalahan grammatikal berdasarkan Surface 

Taxonomy Strategy yang di kemukakan oleh Dulay dan kesalahan grammatikal 

lain diluar teori Surface Taxonomy Strategy. Dari dua jenis kesalahan tersebut, 

kesalahan gramatikal dalam teks yang sesuai dengan teori Surface Taxonomy 

Strategy terindentifikasi sebanyak 125 kesalahan atau sebanyak 88.03 % dan 

kesalahan gramatikal lain terindentifikasi sebanyak 17 kesalahan atau 11.97%. 

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka kesalahan gramatikal berdasarkan 
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teori Dulay yaitu Surface Strategy Taxonomy merupakan kesalahan gramatikal 

terbanyak yang terdapat dalam teks deskriptif mahasiwa.  

2. Jenis kesalahan gramatikal berdasarkan teori Dulay, yaitu Surface Strategy 

Taxonomy yang ditemukan dalam teks deskriptif mahasiswa kemudian peneliti 

kategorikan lagi secara spesifik. Dari kesalahan gramatikal tesk deskriptif 

mahasiswa berdasarkan teori Dulay tersebut,peneliti mengindentifikasi sebanyak 4 

jenis kesalahan yang berbeda. Kesalahan gramatikal tersebut berupa Omission, 

Addition, Misformation, dan Misordering. Omission terjadi sebanyak 97 kali atau 

sebanyak 68.31 %, kemudian Addition terjadi sebanyak 13 kali atau 9.16 %, 

Missformation terjadi sebanyak 12 kali atau  8.45 %, dan terkahir adalah 

Missordering terjadi sebanyak 3 kali atau 2.11 %. Dari penjelasan tersebut, terlihat 

jelas bahwa Omission merupakan jenis kesalahan gramatikal terbanyak yang 

ditemukan dalam teks deskriptif mahasiswa.  

3. Dalam menulis teks deskriptif berbahasa Inggris, mahasiswa mnghadapi beberapa 

problematika yang kerap mereka hadapi ketika menulis. Lemahnya penguasaan 

akan tenses membawa pengaruh perbedaan makna dalam tulisan mahasiswa. 

Apabila tenses yang digunakan dalam teks tidak tepat maka maknaya pun akan 

bergeser tidak sesuai dengan konten dari teks yang ditulis.  

4. Problematika kedua yang mahasiswa hadapi ketika menulis adalah lemahnya 

penguasaan vocabulary. Mahasiswa sangat lemah sekali dalam menentukan 

leksikal yang tepat ketika menuliskan sebuah teks berbahasa Inggris. pada 

umumnya mahasiswa masih menulis atau menginggriskan kata perkata kedalam 

bahasa inggris sesuai dengan pola kalimat bahasa Indonesia yang telah mereka 

tulis sebelumnya. Mahasiswa masih kesulitan dalam menuliskan teks berbahasa 

Inggris secara langsung tanpa membuat teks berbahasa Indonesia terlebih dahulu. 
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Mahasiswa masih sering memakai google translate untuk menyusun kalimat 

berbahasa Inggris.  

5. Problematika ketiga yang menjadi kendala mahasiswa dalam menuliskan teks 

berbahasa Inggris adalah mahasiswa masih mengikuti struktur atau pola kalimat 

bahasa Indonesia dalam menuliskan kalimat berbahasa Inggris. Hal inilah yang 

menjadikan teks yang ditulis oleh mahasiswa tidak berterima dikarenakan 

kesalahan dalam struktur atau pola kalimat. Selain dengan menggunakan bantuan 

google translate dalam menuliskan teks berbahasa Inggris, mahasiswa juga masih 

menyusun kalimatnya atau mentranslate kalimat tersebut dengan pola kata perkata 

sehingga tidak sesuai dengan pola kalimat bahasa inggris yang baik dan benar.  

B. Saran  

    Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti merekomendasikan beberapa 

saran terkait dengan kesalahan gramatikal pada tulisan mahasiswa, yaitu antara lain: 

1. Mengingat masih banyak mahasiswa yang masih kebingungan atau masih kurang 

paham tentang bagaimana menuliskan teks berbahasa Inggris dengan baik dan benar 

sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Inggris maka hendaknya dosen atau 

pengampu mata kuliah Writing 3 (Genre Based Writing) hendaknya memberikan 

materi secara mendalam dan details serta memberikan lebih banyak latihan 

menuliskan teks berbahasa Inggris kepada mahasiswa.  

2. Penguasaan konsep menulis kalimat dan teks berbahasa Inggris mahasiswa 

hendaknya diperkuat sejak dari level dasar mata kuliah Writing. Tahap dasar menulis 

pada level pertama belajar menulis dalam bahasa Inggris adalah menuliskan kalimat. 

Berawal dari menuliskan kalimat inilah penguasaan mahasiswa terhadap konsep 

menulis kalimat berbahasa Inggris haruslah benar-benar diperkuat baru kemudian 

dilanjut ke tahap berikutnya yaitu menulis paragraph berbahasa Inggris dan 
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dilanjutkan menulis teks dan esai dalam bahasa Inggris. Apabila dua tahap awal dapat 

dikuasai dengan baik, maka kesalahan dalam menulis teks maupun esai berbahasa 

Inggris di tahap selanjutnya dapat diminimalisir.  

3. Beberapa kasus menunjukkan bahwa mahasiswa menghadapi berbagai problematika 

keika menulis teks dalam bahasa Inggris. Problematika tersebut berkaitan dengan 

pemakaian tenses dalam teks, pemilihan vocabulary yang tepat dan penyusunan 

struktur kaliamt yang masih meniru bahas Indonesia. Untuk itu setiap mahasiswa 

perlu ditingkatkan kemampuannya dalam menuliskan teks berbahasa Inggris. 

Peningkatan kemampuan menulis teks berbahasa inggris tersebut tidak semata-mata 

hanya berkaitan dengan mata kuliah Writing saja tetapi juga memerlukan kerjasama 

dengan mata kuliah lain yang berkaitan seperti mata kuliah Grammar, Vocabulary 

Building, maupun Lexical Studies. Pelatihan yang berkesinambungan dari mata 

kuliah terkait tersebut  perlu dirancang dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan 

dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam menuliskan teks berbahasa Inggris yang baik dan benar, dengan 

tenses dan vocabulary yang tepat. Pelatihan peningkatan kemampuan mahasiswa ini 

tidak hanya berguna dalam mata kuliah Writing saja tetapi juga mata kuliah lain 

seperti Grammar, Vocabulary Building, dan Lexical Studies.  

4. Pemberian pelatihan yang berkesinambungan dalam menuliskan teks berbahasa 

Inggris bukan semata-mata hanya memberikan pelatihan saja, akan tetapi kita juga 

perlu memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar mengajar dan 

kesiapan sumber daya manusia dan kepercayaan diri mahasiswa itu sendiri. 

Menyiapkan dan membangun SDM serta kepercayaan diri manusia dapat dimulai 

dengan membangun persepsi bahwa pelatihan peningkatan kemampuan tersebut 

merupakan perbaikan kualitas diri dan kemampuan mahasiswa dalam menulis.  
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5. Sarana dan prasarana yang memadai dan innovative juga turut membangun persepsi 

dan motivasi mahasiswa kearah yang lebih positif. Belajar menulis teks dalam bahasa 

Inggris memerlukan buku panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh mahasiswa 

beserta pemberian berbagai macam latihan menulis didalamnya. Internet juga dapat 

digunakan sebagai sumber belajar menuliskan teks berbahasa Inggris oleh 

mahasiswa. Dengan tersedianya jaringan internet yang kuat dan cepat akan 

memudahkan mahasiswa untuk mencari berbagai macam informasi yang terkait 

dengan penulisan teks serta mahasiswa dapat mengikuti berbagai macam test online 

menulis yang tersedia di intenet. Selain itu, dosen dapat meminta mahasiswa untuk 

membuat blog maupun media sosial lainnya yang digunakan sebagai wadah dalam 

menulis. Dengan cara ini, belajar menulis teks berbahasa Inggris tidak semata-mata 

berkutat dengan pemakaian buku ajar saja sebagai panduan mahasiswa belajar tetapi 

juga dapat menggunakan internet sebagai media pembelajaran yang menarik. Inovasi 

pembelajaran melalui media internet tersebut juga dapat melatih mahasiswa untuk 

dapat menggunakan internet dalam hal ini media sosial dengan lebih bijak.  
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14. Pengalaman Penelitian :  

No Judul Penelitian Tahun 

1 
Dampak Sertifikasi Terhadap Peningkatan Kompetensi 

Guru dan Prestasi Belajar Siswa di SD Negeri Kota 

Semarang 

2011 

2 

Pengaruh Skemata Struktur Bahasa Indonesia terhadap 

Kecampingan Kalimat Bahasa Inggris pada 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IKIP 

PGRI Semarang: Sebuah Kajian Morfosintaksis 

2012 

3 
Implementasi Kebijakan PERMENDIKNAS No.78 

Tahun 2008 tentang UAN Di Sekolah dasar Negeri 

Kabupaten Demak  

2012 

4 

Penerapan Internet Based Activity Untuk 

Meningkatkan Prestasi Siswa Pada Pembelajaran 

Genre Based Writing Mahasiswa Semester Empat 

Jurusan Bahasa Inggris IKIP PGRI Semarang 

2013 
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5 

Realisasi Tindak Tutur Ungkapan Permintaan Maaf 

Oleh Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 

dan Mahasiswa Jurusan Non-Inggris IKIP PGRI 

Semarang 

2014 

6 
Kesiapan Guru SMP Negeri Kota Semarang Dalam 

Mengimplementasikan Kurikulum 2013 

 

2014 

9 

Analisis Kesalahan Penulisan Kalimat Dalam Paragraf 

Ekspository Mahasiswa semester Tiga Jurusan 

pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI 

Semarang Tahun Ajaran 2014/2015 

2015 

10 
Pelanggaran Maxim grice Dalam talk Show aiman: 

Episode eksklusif Bersama Basuki Tjahaja purnama 2016 

11 

Penerapan Internet Based activity untuk Meningkatkan 

prestasi Siswa Pada Pembelajaran Listening 

Mahasiswa Jurusan Bahasa inggris Universitas PGRI 

Semarang 

2016 

 

Demikian biodata ini saya susun dengan sebenar-benarnya dan bisa saya pertanggung 

jawabkan. 

 

 

 Semarang, 9 Maret 2018 

 

  

 

 

 Rahmawati Sukmaningrum, S.Pd, M.Pd 
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Anggota 2 

 

1. Nama : Faiza Hawa, S.Pd, M.Hum 

2. Tempat/tgl.lahir : Grobogan, 19 Maret 1985 

3. Jenis Kelamin : Perempuan  

4. NIP / NPP :  108501311  

5. Jabatan/Golongan :  Asisten Ahli/IIIb 

6. Pekerjaan  :  Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FPBS Universitas PGRI 

Semarang 

7. Alamat Rumah :  Jl. Raya Kemiri 98 RT 1/RW 3 Gubug Grobogan 

8. Pendidikan : 

 S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Semarang lulus tahun 2006 

 S2 Linguistik Terapan UNDIP lulus tahun 2009 

9. Pengalaman Penelitian :  

No Judul Penelitian Tahun 

1 
Analisis Thematic Progression pada Report Genre 

yang ditulis oleh Mahasiswa Semester IV Jurusan PBI 

IKIP PGRI Semarang Tahun Akademik 2010/2011 

2009 

2 

Dukungan dari Catatan Perkuliahan English terhadap 

Prestasi Belajar Bahasa Inggris bagi Mahasiswa Non 

Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI 

Semarang 

 

2011 

3 
Analisis Thematic Progression dalam Paragraph 

Descriptive pada Tulisan Mahasiswa IKIP PGRI 

Semarang 

2012 

4 

Analisis Makna Ideasional Dalam Teks Spoof yang 

ditulis Mahasiswa Semester Empat Jurusan Pendidikan 

Bahasa Inggris IKIP PGRI Semarang Tahun 2011-

2012 

2012 

5 

Implementasi Kebijakan PERMENDIKNAS No.78 

Tahun 2008 tentang UAN Di Sekolah dasar Negeri 

Kabupaten Demak  

2012 
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6 

Analisis Kesatuan dan Keruntutan Tulisan Pada 

paragraf Deskriptif yang Ditulis Oleh Mahasiswa 

Semester Tiga jurusan pendidikan bahasa Inggris IKIP 

PGRI Semarang Tahun Ajaran 2013-2014 

2013 

7 

Realisasi Tindak Tutur Ungkapan Permintaan Maaf 

Oleh Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 

dan Mahasiswa Jurusan Non-Inggris IKIP PGRI 

Semarang 

2014 

8 
Kesiapan Guru SMP Negeri Kota Semarang Dalam 

Mengimplementasikan Kurikulum 2013 

 

2014 

9 

Analisis Kesalahan Penulisan Kalimat Dalam Paragraf 

Ekspository Mahasiswa semester Tiga Jurusan 

pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI 

Semarang Tahun Ajaran 2014/2015 

 

2015 

10 
Pelanggaran Maxim grice Dalam talk Show aiman: 

Episode eksklusif Bersama Basuki Tjahaja purnama 2016 

11 

Penerapan Internet Based activity untuk Meningkatkan 

prestasi Siswa Pada Pembelajaran Listening 

Mahasiswa Jurusan Bahasa inggris Universitas PGRI 

Semarang 

2016 

 

 

Demikian biodata ini saya susun dengan sebenar-benarnya dan bisa saya pertanggung 

jawabkan. 

 

 Semarang, 9 Maret 2018 

 

  

 

  

   Faiza Hawa, S.Pd, M.Hum 
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Lampiran 2. Format Kuesioner 

QUESTIONNAIRE 

   PETUNJUK: 

Di bawah ini disajikan sejumlah pernyataan berkaitan dengan sikap dan 

pendapat Anda berkenaan dengan proses menulis text deskriptif. Kemudian 

Anda diminta untuk memberi pendapat atau tanggapan terhadap pernyataan-

pernyataan tersebut.  

Angket ini bukan tes dan juga bukan merupakan penyataan yang mengandung 

pengertian benar atau salah. Tanggapan yang diberikan tidak akan 

mempengaruhi nilai/prestasi Anda. Oleh karena itu tanggapilah semua 

penyataan dengan jujur tanpa minta pertimbangan/bantuan dari teman lain.  

1. Bacalah dan pahamilah baik-baik tiap item yang tersedia (jika tidak jelas 

bertanyalah pada dosen/petugas). 

2. Pilih salah satu huruf pada bagian lajur tanggapan sebelah kanan untuk 

setiap pernyataan yang sesuai dengan pilihan Anda. 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral  

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

3. Semua item mohon diisi dengan pernyataan yang paling sesuai dengan 

pilihan/kondisi Anda yaitu dengan memberi tanda (√) pada kolom yang 

tersedia.  

Contoh:  

No. Pernyataan  
Respon siswa 

SS S N TS STS 

1. Kesulitan yang paling saya 

rasakan dalam menulis teks 

bahasa Inggris adalah karena pola 

dan strukturnya yang sangat 

kompleks dan rumit 

√ 
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4. Berikan komentar Anda pada tempat yang disediakan 

 

NAMA : ………………………. SEMESTER : …………………… 

PROGRAM : ………………………. TANGGAL : …………………... 

NO. Penyataan  
Respon Siswa 

SS S N TS STS 

16.  Saya lebih menyukai kegiatan menulis 

(writing) daripada berbicara (speaking) 

     

17.  Menurut saya menulis dalam bahasa 

Inggris lebih sulit daripada berbicara 

dengan bahasa Inggris 

     

18.  Dalam menulis teks deskriptif, saya 

kesulitan ketika harus mendeskripsikan 

dengan detail 

     

19.  Kesulitan terbesar saya dalam  menulis 

teks bahasa Inggris adalah berkaitan 

dengan kosa kata 

     

20.  Kesulitan terbesar saya dalam  menulis 

teks bahasa Inggris adalah berkaitan 

dengan grammar 

     

21.  Kesulitan terbesar saya dalam  menulis 

teks bahasa Inggris adalah berkaitan 

dengan penyusunan ide dalam teks 

     

22.  Kesulitan yang paling saya rasakan dalam 

menulis teks bahasa Inggris adalah karena 

pola dan strukturnya yang sangat 

kompleks dan rumit 

     

23.  Saya kurang paham tentang penggunaan 

masing-masing tenses dalam bahasa 

Inggris  

     



 

 

90 

 

 

KOMENTAR : 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

TERIMA KASIH UNTUK KERJASAMA ANDA 

24.  Perbedaan antara pola kalimat bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris membuat  

saya kesulitan dalam menyusun kalimat 

bahasa Indonesia 

     

25.  Saya kesulitan mencapai unity and 

coherence dalam teks 

     

26.  Saya kesulitan mencapai cohesion and 

completeness dalam teks 

     

27.  Saya lebih suka tugas writing dengan topik 

bebas daripada ketika topik sudah 

ditentukan oleh dosen 

     

28.  Pengetahuan saya dalam menulis teks 

bahasa Indonesia sangat berpengaruh 

dalam penulisan teks bahasa Inggris saya 

     

29.  Kekurang tahuan saya mengenai tenses 

dan vocabulary menyebabkan munculnya 

banyak kesalahan dalam tulisan saya 

     

30.  Saya merasa kesulitan ketika harus 

menulis deskriptif text karena hampir 

sama dengan report text 
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Lampiran 3. Daftar Nama Responden 

 

NO KODE  NAMA RESPONDEN  

1 S-1 WIRANTI 

2 S-2 DHANI APRILIA SESANTI 

3 S-3 TRI MULYANI 

4 S-± ELLY FUADAH 

5 S-5 RISALATUL MUAWANAH 

6 S-6 CAHAYA NURAINI INDAH 

7 S-7 ELLA KARTIKA ATMAJA 

8 S-8 HARMUDI 

9 S-9 TRY ARTHA GAMELIA 

10 S-10 ARINDI CAHYANING RAHAYU 

11 S-11 CAHYANI DWI ARFIANTI 

12 S-12 INTAN FEBRIANA 

13 S-13 WINDA YULIANA 

14 S-14 MUHAMMAD FARIDUL MU’ARIF 

15 S-15 DANTI EKA ARDINI 

16 S-16 AVIN NUZULA SEPTIANA 

17 S-17 YULIA PUTRI MAHARANI 

18 S-18 TATAG PRIAMBADA 

19 S-19 LINA SEPTIANI 

20 S-20 VERIKA AMALIA 

21 S-21 RIKA ANJASMORO 

22 S-22 INDAH WARIDATIKA 

23 S-23 MIA LARAS ANGGITA 

24 S-24 HERNANING TYAS SAPUTRI 

25 S-25 HUNING SINTYA DEWI TARA 

26 S-26 LAILATUN HILMIYAH 
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27 S-27 INNAYA GUSTI LILYA DEWI 

28 S-28 KURNIA RIZQI 

29 S-29 POPPY EVITA DYAH FARADILLA 

30 S-30 FERISTA SETYA ARDIANI 

31 S-31 MADA GEDE SUKMAJATI 

32 S-32 KURNIA SARI WIJAYANTI 

33 S-33 PUJI LESTARI 

34 S-34 TRIYOSO 

35 S-35 SRI LESTARI 

36 S-36 SATRIA MUSTIKA NUGRAHA AJI 

37 S-37 IDA MUSTAFIROH 

38 S-38 VALEN DIKI A 

 

 

 

 

 

 

 

 


