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1. Kesalahan Acuan 

Kesalahan acuan 
berkaitan dengan 
realisasi benda, 

proses, atau 
peristiwa yang tidak 
sesuai dengan acuan 

yang dikehendaki 
pembicaraan atau 

penulis. 

Misalnya kita 
menyuruh 
seseorang, 

“Bawalah kursi !”, 
lalu yang dibawa 
hanya kursi biasa 

padahal maksudnya 
kursi goyang. 



2. Kesalahan Register 

• Contoh :  kata 
OPERASI  

• Bagi seorang dokter 
kata operasi 
dihubungkan dengan 
menyelamatkan nyawa 
seseorang. 

• Bagi pemerintahan 
kata operasi 
dihubungkan dengan 
pemungutan pajak. 

kesalahan 
yang 

berhubungan 
dengan 
bidang 

pekerjaan 
seseorang.  



   

3. KESALAHAN SOSIAL 

Kesalahan pemilih kata yang dikaitkan dengan status 

sosial orang yang diajak berbicara menimbulkan 

kesalahan yang disebut kesalahan sosial ‘social errors’. 

Contoh : 

“Pak, kemarin aku mendapat hadiah baju baru dari Ayah” 

“kepala kampung A mampus kemarin” 



4. KESALAHAN TEKSTUAL 

• Kesalahan tekstual 
„textual error‟ muncul 
sebagai akibat salah 
menafsirkan pesan 
yang tersirat dalam 
kalimat atau wacana. 
Kesalahan tekstual 
mengacu pada jenis 
kesalahan yang 
disebabkan oleh 
tafsiran yang keliru 
terhadap kalimat atau 
wacana yang kita 
dengar atau yang kita 
baca. 

Kalimat: 

“Anak dokter Ahmad 
Ali sakit”. 

 
Tafsiran : 

1. Anak dokter bernama Ahmad Ali 
yang sakit. 

2. Anaknya dokter Ahmad Ali yang 
sakit. 

3. Anak, dokter, Ahmad, dan Ali yang 
sakit. 

 
 



5. KESALAHAN PENERIMAAN 

Kesalahan penerimaan disebabkan oleh : 

1.  Pendengar yang kurang memperhatikan kesan yang disampaikan 

oleh pembicara. 

2.  Alat dengar pendengar 

3.  Suasana hati pendengar 

4.  Lingkungan pendengar, misalnya kebisingan, ribut,  

5.  Ujaran yang disampaikan tidak jelas 

6.  Kata atau kalimat yang digunakan pembicara mempunyai makna 

ganda 

7.  Antara pembicara dan pendengar tidak saling mengerti 

8.  Terlalu banyak pesan yang disampaikan sehingga sulit diingat 

oleh si pendengar. 



   

6. KESALAHAN PENGUNGKAPAN 

Expressive errors’ berkaitan dengan 
pembicara atau penulis, salah 
mengungkapkan atau 
menyampaikan apa yang 
dipikirannya, yang dirasakannya, 
atau yang diinginkannya.  
Contoh : 
On the spot = On the pot 
Love = Lope 

 



7. KESALAHAN PERORANGAN 

Kesalahan peorarangan „errors of 
individuals‟ jelas menggambarkan yang 
dibuat oleh seseorang di antara kawan-

kawannya yang lain. kita dapat 
memisahkan kesalahan yang sifatnya 
perorangan dan kesalahan kelompok, 

bahkan yang sifatnya klasikal. 
 

Misalnya, semuanya menulis 
huruf kapital di awal kalimat 

dan hanya seorang yang 
tidak. 



8.   Kesalahan Kelompok 

• Kesalahan yang berulang-ulang 
dibuat oleh kelompok atau oleh 
banyak orang. karena sifatnya 
kelompok, tentu memperbaikinya 
secara berkelompok pula, dan pasti 
menggunakan waktu lama. Latihan 
bersama-sama dapat dipergunakan 
untuk memperbaiki kesalahan 
kelompok 



9.   KESALAHAN MENGANALOGI 

Dalam bahasa Indonesia terdapat kata 

mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi yang 

sebenarnya menganalogi pada bahasa sansakerta. 

Tetapi kalau ada yang mengatakan ketua, ketui, 

kapala, kepali ini menandakan adanya kesalahan 

analogi. 



10. KESALAHAN TRANSFER 

• „Transfer errors‟ terjadi apabila kebiasaan-kebiasaan 
pada bahasa pertama diterapkan pada bahasa yang 
dipelajari. Misalnya, dalam bahasa / seperti dalam 
bahasa Indonesia tidak mempunyai bunyi / inggris 
“thank, think”. Orang Indonesia sering menggantinya 
dengan bunyi /i/ atau /s/.  Apabila sistem bahasa pertama 
mirip dengan bahasa kedua transfer seperti ini disebut 
fasilitas (facilitation) atau transfer positif „positive 
transfer‟ atau intralingual, apabila transfer yang 
disebabkan oleh sistem bahasa yang berbeda disebut 
interferensi “interference” atau intralingual. 



11. KESALAHAN LOKAL 

Kesalahan lokal, „local errors‟ adalah kesalahan 

yang tidak menghambat komunikasi yang 

pesannya diungkapkan dalam sebuah kalimat. 

Kesalahan lokal dapat juga kita katakan 

kesalahan yang disebabkan oleh penggunaan 

bahasa yang biasa di daerah tertentu kemudian 

digunakan untuk berrkomunikasi dengan orang 

dari daerah lain. 



12. KESALAHAN GLOBAL 

• Kesalahan global „global error‟ adalah kesalahan karena 
efek makna seluruh kalimat (Norrish, 1983:127). Kesalahan 
jenis ini menyebabkan pendengar atau pembaca salah 
mengerti suatu pesan atau menganggap bahwa suatu kalimat 
tidak dapat dimengerti. Valdman (1975) yang dikutip Ruru 
(1985: 2) mengadakan modifikasi terhadap batasan yang 
dikemukakan di atas. Valdman mendefinisikan kesalahan 
global sebagai kesalahan komunikatif yang menyebabkan 
seorang penutur yang mahir dalam suatu bahasa asing, salah 
tafsir terhadap pesan lisan atau yang tertulis. Kalimat yang 
digunakan menimbulkan berbagai tafsiran. Kita 
mengharapkan makna ini, realisasinya lain karena efek 
makna yang ditimbulkan oleh keseluruhan kalimat. 


