
Penggunaan Kata Depan yang tidak tepat 

1. di masa 

2. di waktu itu 

3. di malam ini 

4. di hari itu 

 

 

Penyusunan Frase  yang salah struktur 

1. belajar sudah 

2. mimun belum 

3. makan sudah 

 

 

Penambahan yang dalam frase benda (B+S) 

1. petani yang muda 

2. pedagang yang hebat 

3. guru yang profesional 

4. anak yang saleh 

 

 

 Penambahan kata dari atau tentang dalam frase Benda (B+B) 

1. gadis dari Bali 

2. pisang dari Ambon 

3. garam dari Inggris 



Penambahan kata kepunyaan dalam Frase Benda 

1. baju kepunyaan ibu 

2. sepatu milik Fateen 

3. buku kepunyaan Andi 

4. motor milik Sari 

 

 

 

Penambahan kata untuk dalam frase kerja (k pasif+ kata lain) 

1. diajar untuk membaca 

2. dituduh untuk mencuri 

3. dibimbing untuk menulis 

4. dididik untuk berani 

 

 

 

Penghilangan kata yang dalam frase benda (Benda+yang+ K 

Pasif) 

1. kursi kududuki 

2. taman kupelihara 

3. baju kubersihkan 

4. kursi kuperbaiki 

 

 



 

 

 

Penghilangan kata oleh dalam frase kerja pasif (Kata 

pasif+oleh+B) 

1. diminta ibu 

2. dinasihati kakak 

3. dibimbing paman 

4. dididik guru 

 

 

 

Penghilangan kata yang dalam frase sifat (yang +paling+ sifat) 

1. paling besar 

2. paling tinggi 

3. sangat berwibawa 

4. yang amat 

5. profesional 



 

Penambahan Preposisi di antara kata kerja dan objeknya dalam 

klausa aktif 

1. Rakyat mencintai akan pemimpin yang jujur 

2. Pemimpin itu melindungi akan rakyatnya 

 

 

Penambahan kata kerja bantu dalam klausa 

ekuasional/nominal 

1. Nenekku adalah dukun 

2. Bapakku adalah guru SD 

 

 

Pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif 

1. Saya akan membeli rumah itu 

2. Pak lurah selalu mengunjungi wilayahnya 

 

Penghilangan kata oleh dalam klausa pasif 

1. Salah Asuhan dibaca Intan 

2. Buku bahasa Indonesia itu telah dibaca Yayuk 

 

 

 



Penghilangan Kata Kerja dalam Klausa Intransitif 

1. Pak Camat ke Singapura  

2. Andi ke kolam renang 

 

 

Penyusunan Kalimat yang terpengaruh struktur bahasa daerah 

1. Alex pergi ke rumahnya Wahyu 

 

 

 

Kalimat yang tidak bersubjek karena terdapat preposisi di awal 

1. Dalam pertemuan itu membahas berbagai persoalan. 

 

Penggunaan subjek yang berlebihan 

1. Ali menulis drama saat Ali telah membaca buku Rendra  

tentang drama. 

 

 

Penggunaan kata penghubung secara ganda pada kalimat 

majemuk 

1. Meskipun sedang sakit kepala, namun Alimuddin tetap 

pergi sekolah. 

2. Walaupun sibuk sekali tetapi Rudi dan Indrawan selalu 

hadir di acara sederhana ini. 



 

Penggunaan kalimat yang tidak logis 

Buku itu membahas peningkatan mutu pendidikan di Sekolah 

Dasar. 

 

 

Penyusunan kalimat yang terpengaruh struktur bahasa asing 

1. Rumah di mana dia bermalam dekat dari pasar. 

2. Orang dengan siapa dia ajak bicara belum datang. 

 

Penggunaan kalimat yang tidak padu 

1. Mereka menyatakan persetujuannya tentang keputusan 

yang bijaksana itu. 

2. Yang menjadi sebab rusaknya hutan adalah perladangan 

liar. 

\ 

 

 

Penyusunan kalimat yang mubazir 

1. Dalam konsep pendidikan yang disusunnya banyak 

terdapat berbagai kesalahan. 

2. Mereka mencari nafkah demi untuk keluarganya. 



3. Mahasiswa harus rajin belajar agar supaya lulus dengan 

nilai yang sangat memuaskan. 

 

 

 


