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ABSTRAK 

Kata bantu struktural “de(的)” dalam Bahasa Mandarin yang menyatakan kepemilikan memiliki cara 

baca yang sama dengan kata bantu “地” dan “得”. Pelajar Bahasa Mandarin sering melakukan 

kesalahan dalam menggunakan kata bantu “的” secara tepat. Peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif untuk memaparkan jenis kesalahan dan faktor penyebab kesalahan penggunaan “的” oleh 

Mahasiswa STBA-PIA. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen angket dan dokumen serta 

dianalisis menggunakan teknik Bodgan dan Biklen. Hasil penelitian menunjukkan jenis kesalahan yang 

dilakukan didominasi oleh kesalahan penambahan (22.73%), kesalahan penghilangan (26.14%), dan 

kesalahan pemilihan (51.13%). Faktor penyebab utama kesalahan tersebut adalah faktor antar bahasa 

(22.73%) dan faktor intra bahasa (77.27%). 

Kata Kunci: Kata Bantu “的”,  Analisis Kesalahan 

PENDAHULUAN 

Poerwadarminta (1976:1024), mengatakan 

bahwa tata bahasa adalah pengetahuan atau 

pelajaran mengenai pembentukan kata-kata dan 

penyusunan kata-kata dalam kalimat. Jenis kata 

yang bervariasi  dapat dikategorikan menjadi kata 

kontrit dan kata abstrak. Suparto (2005), kata 

konkrit dibagi menjadi kata benda, kata kerja, 

kata kerja bantu, kata sifat, kata bilangan, kata 

bantu bilangan dan kata ganti. Sedangkan kata 

abstrak terdiri dari adverb, kata depan, kata 

sambung, kata bantu (partikel), kata seru dan kata 

tiruan bunyi. Senada dengan Suparto, kata dalam 

Bahasa Mandarin juga terdiri dari berbagai jenis 

yang diantaranya terdapat kata bantu. 

Li (2005:188), menyatakan bahwa dalam 

bahasa Mandarin terdapat 3 jenis kata bantu yaitu 

(a) kata bantu struktural (“de(的), de(得), de(地), 

suo( 所 ), gei( 给 ) ” ); (b) kata bantu modus 

(“ma(吗), ne(呢), ba(吧) dan sebagainya”) dan 

(c) kata bantu aspek (“zhe(着), le(了), guo(过), 

lai zhe(来着)”). Kata bantu struktural adalah 

kata yang menyatakan struktur atau komposisi 

dalam kalimat dan terbagi atas tiga jenis yaitu de 

(的), de(地) dan de(得), dalam kalimat ketiga 

jenis kata bantu ini dibaca dengan nada ringan dan 

cara pengucapan yang sama. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan 

di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan 

Internasional Asia (STBA-PIA), banyak 

mahasiswa yang sering mengalami kesulitan dan 

melakukan kesalahan dalam menggunakan kata 

bantu struktural “de(的)”, de(地) dan de(得). 

kata bantu struktural de (的), de(地) dan de(得) 

memiliki cara pelafalan yang sama namun cara 

dan syarat penggunaan yang berbeda.  

Pemaparan tentang penggunaan kata bantu 

struktural de (的 ), de(地 ) dan de(得 ) dalam 

Bahasa Mandarin dapat dikatakan cukup luas. 

Oleh karena itu, dibutuhkan pembatasan scope 

penelitian untuk mencapai hasil yang lebih valid. 

Penelitian ini akan difokuskan terhadap kesalahan 

(error analysis) yang dilakukan mahasiswa dalam 

hal penggunaan kata bantu struktural “de (的)”. 

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis 

akan melakukan penelitian dengan judul 

“Kesalahan Penggunaan Kata Bantu Struktural 

“de(的)” pada Mahasiswa STBA-PIA Medan”
yang bertujuan untuk mengetahui apa saja jenis 

kesalahan  (error analysis) yang dilakukan 

mahasiswa STBA-PIA dalam hal penggunaan 
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kata bantu struktural “de (的)” dan faktor apa saja 

yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. 

 

KATA BANTU BAHASA MANDARIN 

Zhao (2005:46),  menyatakan kata bantu 

adalah kata yang ditambahkan pada kata, frasa, 

atau kalimat dan menyatakan makna tambahan. 

Menurut Li (2005:187), kata bantu dalam bahasa 

Mandarin merupakan kata yang dikelompokkan 

dari beberapa partikel yang mempunyai fungsi 

tersendiri.  Suparto (2003) menjelaskan dalam 

bahasa Mandarin sendiri terdapat tiga jenis kata 

bantu,yaitu kata bantu struktural, kata bantu 

modus dan kata bantu aspek. 

Zhao dan Budianto (2005:46) menjelaskan 

bahwa fungsi kata bantu adalah merangkaikan 

kata-kata, membuatnya menjadi mempunyai 

hubungan gramatikal tertentu, contoh “de(的 )” 

merangkaikan atribut dan unsur pokoknya; de(地) 

merangkaikan keterangan dan unsur pokoknya; 

de( 得 ) merangkaikan pelengkap dan unsur 

pokoknya. 

Li (2005:188), menyatakan bahwa dalam 

bahasa Mandarin terdapat 3 jenis kata bantu yaitu 

(a) kata bantu struktural (“de(的), de(得), de(地), 

suo( 所 ), gei( 给 ) ” ); (b) kata bantu modus 

(“ma(吗), ne(呢), ba(吧) dan sebagainya”) dan 

(c) kata bantu aspek (“zhe(着), le(了), guo(过), 

lai zhe(来着)”). Kata bantu struktural adalah 

kata yang menyatakan struktur atau komposisi 

dalam kalimat dan terbagi atas tiga jenis yaitu de 

(的), de(地) dan de(得), dalam kalimat ketiga 

jenis kata bantu ini dibaca dengan nada ringan dan 

cara pengucapan yang sama. Li menegaskan kata 

bantu struktural  dibagi menjadi 5 jenis : 

1. Kata bantu struktural de(的) adalah kata bantu 

yang  diletakkan di belakang atribut. Ciri-ciri 

kata bantu struktural “ de(的 )” yaitu (a) 

menyatakan kepunyaan; (b) menggantikan 

orang atau benda; (c) digunakan pada akhir 

kalimat untuk menyatakan penegasan nada. 

Contoh:  Guru saya sangat cantik. (我的老师

很漂亮。) 

2. Kata bantu struktural de(得) adalah  kata yang 

diletakkan di belakang komplemen atau  

“de(得 )”  sebagai lambang komplemen. 

Contoh: - jalannya lambat. (走得慢。)         

3. Kata bantu struktural de (地 ) adalah kata 

bantu yang khusus diletakkan di belakang 

adverbial.  

Contoh: Belajar dengan giat. (努力地学习。) 

4. Kata bantu struktural suo(所 ) adalah kata 

bantu yang digunakan untuk membentuk frasa 

nomina. Contoh: Saya memberitahu 

semuanya yang saya tahu. (我所知道的都告

诉你。) 

5. Kata bantu struktural gei (给 ) adalah kata 

bantu yang diletakkan di depan kata kerja, 

digunakan untuk menekankan kata kerja 

tersebut. Biasanya dapat dipakai dan di buang. 

Contoh: Dia sedang  memperbaiki sepeda. (他

把自行车给修了→他把自行车修了。) 

 

 

KATA BANTU STRUKTURAL “DE (的)”       

Zhao dan Budianto (2005:47), 

mengemukakan bahwa kata bantu struktural 

“de( 的 )” merangkaikan atribut dan unsur 

pokoknya,merupakan simbol dari atribut. Kata 

bantu struktural “de( 的 )” ditambahkan di 

belakang kata benda , kata ganti, kata sifat, kata 

kerja, frasa S-P, bersama-sama dengan kata-kata 

tersebut membentuk suatu frasa yang dinamakan 

frasa “de(的)”, sifat dan fungsinya setara dengan 

kata benda. 

Contoh : Baju kemeja yang dia punya baru. ( 他
   的  衬衫  是       新      的。) 

                 Kata 

ganti                       kata sifat 

Zhou (2011:7) menjelaskan tata bahasa kata 

bantu struktural “de(的)”adalah sebagai berikut: 

1. Kata “de( 的 )” ini selalu diletakkan di 

belakang kata lain , dan posisinya selalu tetap 

serta dapat diletakkan di akhir kalimat. 

2. Kata bantu struktual “de( 的 )” yang 

digunakan di depan kata benda mencakup 3 

jenis : 

a. Kata benda atau kata penganti +de( 的) 
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Contoh : buku saya  (我的书); sejarah 

china (中国的历史) 

b. Kata kerja atau kata sifat+ de(的) 

Contoh ：baju yang dicuci  (洗的衣服); 

kehidupan yang bahagia (幸福的生活) 

c. Berbagai macam frasa+ de(的) 

Contoh: kereta api yang menuju Medan  

(开往棉兰的火车) 

3. Kata bantu struktural “de(的 )” juga dapat 

digunakan di tengah  kata kerja atau kata sifat . 

Contoh :小(sifat)的小(sifat)； 笑(kerja)的
笑(kerja) 

4. Kata bantu struktural “de(的)” jika didepan 

kata sifatnya ada kata keterangan derajat atau 

pengulangan kata sifat, biasanya 

ditambahkan “de(的)”  . 

5. Sebagian kata bantu bilangan dan  kata 

bilangan yang  menjabat sebagai atribut 

menggunakan kata bantu struktural “de(的)” 

Contoh:  waktu satu tahun  (一年的时间。) 

6. Frasa kata sifat dan kata sifat yang bersuku 

kata ganda, biasanya perlu menggunakan 

kata “de(的)”, Kata sifat yang bersuku ganda 

“de(的)”nya kadang kadang bisa dihilangkan. 

7. Pada saat kata ganti orang menjadi atribut 

menyatakan kepunyaan, biasanya di 

belakangnya menggunakan “de(的)” 

8. Kata benda sebagai atribut menyatakan 

“milik” atau kepunyaan atau waktu. Kata 

benda yang menyatakan tempat sebagai 

atribut,di belakangnya juga ditambahkan 

“de(的)” 

9. Frasa S-P,frasa kata kerja,kata kerja sebagai 

atribut , dibelakangnya juga perlu di 

tambahkan “de(的)” 

Zhao menekankan selain yang di atas kata 

bantu struktural “de(的)” juga di susun dengan 

format  “shi(是)......de(的)”. Contoh :  Semalam 

saya datang. (我是昨天来的。) 

       

 

KESALAHAN BERBAHASA 

Corder dalam Zainuri (2013:2), 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap 

kode berbahasa. Pelanggaran ini bukan hanya 

bersifat fisik, melainkan juga merupakan tanda 

kurang sempurnanya pengetahuan dan 

penguasaan terhadap kode. Lapses, Error dan 

Mistake adalah istilah-istilah dalam wilayah 

kesalahan berbahasa. Ketiga isitilah itu memiliki 

domain yang berbeda-beda dalam memandang 

kesalahan berbahasa. Corder dalam Zainuri 

(2013:2)  menjelaskan: 

1. Lapses adalah kesalahan yang terjadi karena 

tidak disengaja (slip of the tounge atau slip of 

the pen); error (kesalahan), kesalahan yang 

timbul karena pembicara melanggar aturan 

tata bahasa. 

2. Error adalah kesalahan berbahasa akibat 

penutur melanggar kaidah atau aturan tata 

bahasa (breaches of code). Kesalahan ini 

terjadi akibat penutur sudah memiliki aturan 

(kaidah) tata bahasa yang berbeda dari tata 

bahasa yang lain, sehingga itu berdampak 

pada kekurangsempurnaan atau 

ketidakmampuan penutur. Hal tersebut 

berimplikasi terhadap penggunaan bahasa, 

terjadi kesalahan berbahasa akibat penutur 

menggunakan kaidah bahasa yang salah. 

3. Mistake adalah kesalahan berbahasa akibat 

penutur tidak tepat dalam memilih kata atau 

ungkapan untuk suatu situasi tertentu. 

Kesalahan ini mengacu kepada kesalahan 

akibat penutur tidak tepat menggunakan 

kaidah yang diketahui benar, bukan karena 

kurangnya penguasaan bahasa 

kedua .Kesalahan terjadi pada produk tuturan 

yang tidak benar. 

Kesalahan berbahasa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah error. Tarigan (1990:148-

158) menyatakan kesalahan berbahasa dalam 

taksonomi siasat permukaan terbagi tiga yaitu: (a) 

kesalahan penghilangan adalah kesalahan yang 

ditandai oleh ketidakhadiran suatu butir atau 

unsur yang seharusnya ada dalam kalimat tersebut 

kesalahan penambahan dan kesalahan pemilihan; 

(b) kesalahan penambahan adalah kesalahan yang 

ditandai oleh hadirnya suatu butir atau unsur yang 

seharusnya tidak muncul dalam kalimat; (c) 
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kesalahan pemilihan adalah kesalahan pemakaian 

morfem atau struktur dalam kalimat. 

James (1988:137) juga menyebutkan 

penyebab kesalahan bahasa ada dua jenis, yaitu: 

1. Kesalahan Antarbahasa (Interlingual 

Transfer), disebabkan oleh interferensi atau 

campur tangan dari bahasa pertama. 

Kesalahan ini biasanya terjadi pada tahap 

awal pembelajaran bahasa dimana para 

pembelajar belum familiar dengan tata bahasa 

yang baru. Tata bahasa pertama adalah satu-

satunya yang dimiliki para pembelajar 

sehingga tata bahasa pertama terkadang 

digunakan untuk menyusun kalimat dalam 

bahasa kedua 

2. Kesalahan Intrabahasa (Intralingual Transfer) 

adalah kesalahan yang dilakukan oleh 

pembelajar dalam tahap perkembangan 

pemerolehan Bahasa Sasaran, yang mengarah 

kepada karakteristik umum atau kompleksitas 

dari aturan Bahasa Sasaran yang dipelajari. 

Intralingual transfer bersumber dari 

pengetahuan Bahasa sasaran yang belum 

memadai dan masih dalam proses 

pembelajaran. Bentuk kesalahan intrabahasa 

yang dimaksud adalah kesalahan generalisasi 

yang berlebihan (over generalization), 

kesalahan mengabaikan pembatasan kaidah 

(ignorance of rule restriction) dan kesalahan 

ketidak lengkapan penerapan kaidah 

(incomplete application of rules). 

 

METODE PENELITIAN 

Bentuk rancangan penelitian yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Lincoln (1987) mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang 

ada. 

Arikunto (1989) memberi batasan subjek 

penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat 

data untuk variabel penelitian melekat, dan yang 

dipermasalahkan. Subjek penelitian ini adalah 

mahasiswa program studi sastra mandarin STBA-

PIA semester 3 Tahun Akademik 2013/2014 

sebanyak 50 orang. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan dua sumber instrumen: (a) 

kuesioner, kuesioner tentang latar belakang 

bahasa; dan (b) dokumen,  kumpulan kesalahan 

kata bantu struktural “de (的)” yang ditemukan 

di buku tugas mahasiswa. 

Analisis data dilakukan dengan merujuk pada 

teknik analisis data Bogdan dan Biklen (1982) 

dengan rincian: (a) bekerja dengan data; (b) 

mengorganisasikan data; (c) memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola; (d) 

menyintesiskannya; (e) mencari dan menemukan 

pola; (f) menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari; (g) memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Jenis Kesalahan Penggunaan Kata Bantu 

Struktural “De (的)” 

Jenis kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa 

STBA-PIA semester 3 dalam penggunaan kata 

bantu struktural “ De ( 的 ) ” adalah sebagai 

berikut: 

1. Kesalahan Penghilangan 

Kesalahan penghilangan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tidak adanya unsur 

kata bantu “de 的” dalam kalimat-kalimat yang 

seharusnya ditambahkan “de 的 ” .  Hasil 

pendataan pada buku tugas menunjukkan terjadi 

23 kasus （26.14%）  kesalahan penghilangan 

penggunaan kata bantu struktural “de 的 ”. 

Penjelasan kesalahan penghilangan kata bantu 

struktural “de” tersebut dibagi menjadi 3 

kelompok disertai contoh kasus, yaitu: 

(a) Kata nomina menjabat sebagai atribut 

Kata nomina yang menjabat sebagai atribut 

yang menyatakan hubungan kepunyaan, biasanya 

harus ditambahkan “de”.  

Data 1:  马达山风景相当漂亮。(salah)  

 马达山的风景相当漂亮。(benar)   

              Pemandangan di Brastagi sangat cantik. 

Data 2:  那在我们长大时候，会不会报答父母
所做的一切。(salah) 
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             那在我们长大的时候，会不会报答父
母所做的一切。(benar) 

        Saat kita besar, apakah kita akan membalas 

semua cinta kasih dan jasa dari orang tua kita. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa atribut 

dan unsur pokoknya menyatakan hubungan 

kepunyaan dan bukan kualitasnya, sehingga 

dibelakang atribut harus ditambahkan “de”. Data 

(1) “马大山风景 (Pemandangan di Brastagi)”, 

dapat dilihat unsur pokok yang di belakang 

menyatakan kepunyaan, dan yang ditegaskan 

adalah hubungan antara dua pihak dan bukan 

kualitasnya, sehingga juga harus di tambahakan 

“de”. Data (2) struktur “……时候 (shí hòu)”, 

biasanya didepannya harus ditambahkan “de”. 

(b) Struktur Subjek-Predikat menjabat sebagai 

atribut  

Struktur Subjek-Predikat yang menjabat 

sebagai atribut, biasanya dengan unsur pokoknya 

harus ditambahkan “de”,  karena jika tidak 

ditambahkan “de” dia akan berubah menjadi 

struktur SPO, dan bukan lagi menjabat sebagai 

atribut. 

Data 3: 这是一些离开家乡后遇到困难。(salah) 

这是一些离开家乡后遇到的困难。
(benar) 

Ini adalah beberapa kesulitan yang di 

temui setelah meninggalkan kampung halaman. 

Data 4: 我们去下一个地方是吉隆坡。(salah) 

           我们去的下一个地方是吉隆坡。(benar) 

Tempat  yang kita pergi selanjutnya 

adalah kuala lumpur. 

Dari data (3) & (4), bisa diketahui bahwa 

Struktur Subjek-Predikatnya menjabat sebagai 

atribut, sehingga “de”nya tidak boleh dihilangkan. 

(c) Kata sifat menjabat sebagai atribut 

Jika hubungan antara atribut dan unsur 

pokoknya erat, atau unsur pokoknya menekankan 

karakteristik kategori (kata sifat), maka di 

belakang atribut harus diikuti “de”.  

Data 5: 飞机场到处都是一片繁忙景象。(salah) 

              飞机场到处都是一片繁忙的景象。
(benar) 

Bandara dipenuhi dengan adegan yang 

sibuk. 

Data (5) “繁忙景象”  (sibuk) terdiri dari 

unsur atribut “繁忙“ kata sifat yang digunakan 

untuk menegaskan karakteristik unsur pokoknya 

“景象”, maka harus ditambahkan “de 的”. 

2. Kesalahan Penambahan 

Kesalahan penambahan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang 

tidak seharusnya ditambahkan de“的”, tetapi 

ditambahkan de“的”, yang mengakibatkan 

kejanggalan atau kesalahan pada kalimat. Hasil 

pendataan pada buku tugas menunjukkan terjadi 

20 kasus （22.73%） kesalahan penambahan 

penggunaan kata bantu struktural “de 的”. 

Data 6:  那里的空气污染没有棉兰的差。(salah) 

              那里的空气污染没有棉兰差。(benar) 

              Polusi udara disana tidak lebih baik 

dari Medan. 

3. Kesalahan Pemilihan 

Kesalahan pemilihan adalah kesalahan 

pemakaian morfem atau struktur kata bantu “de的” 

dalam kalimat. Hasil pendataan pada buku tugas 

menunjukkan terjadi 45 kasus （ 51.13% ） 

kesalahan penambahan penggunaan kata bantu 

struktural “ de 的 ” . Penjelasan kesalahan 

pemilihan kata bantu struktural “de 的” tersebut 

dibagi menjadi 3 kelompok disertai contoh 

kasusnya, yaitu: 

(a) “de(的)” ditulis menjadi “de(得)” 

Kata bantu struktural “ de( 的 ) ” 

digunakan untuk merangkaikan atribut dan 

unsur pokoknya, sedangkan  “ de( 得 ) ” 

untuk merangkaikan pelengkap dan unsur 

pokoknya. Dibawah ini adalah kalimat-

kalimat yang dijadikan sebagai atribut, 

sehingga “de(得)”nya harus diganti dengan 

“de(的)”. 

Data 7:  那他们就是开飞机得司机。
(salah) 

   那他们就是开飞机的司机。
(benar) 

               Kalau begitu mereka adalah pilot 

pesawat. 

(b) “de(的)” ditulis menjadi “de(地)” 
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Kata bantu struktural “de(地)” 

menyatakan unsur didepannya adalah kata 

keterangan yang menerangkan kata kerja atau 

kata sifat tersebut. 

Data 8: 今天我跑了三个小时地步。
(salah) 

    今天我跑了三个小时的步。
(benar) 

              Hari ini saya berlari tiga jam. 

(c)  “de(的)” ditulis menjadi “de(地)” atau 

“de(得)” 

 Kata bantu struktural “ de( 的 ) ” , 

“de(地)”dan “de(得)”  dibaca dengan 

nada yang sama, dan dalam percakapan ketiga 

“de” ini tidak punya perbedaan, sehingga 

dalam penulisan mahasiswa sering 

mencampuradukkan ketiga “ de ”  ini 

menjadi satu, yaitu kata bantu struktural 

“de(的)”. 

Data 9:   我们高兴的睡不着觉。(salah) 

               我们高兴得睡不着觉。(benar) 

               Kami terlalu gembira sampai tidak 

bisa tidur. 

Data 10: 他长的相当帅。(salah) 

            他长得相当帅。(benar) 

               Dia berwajah cukup tampan. 

 

Faktor Penyebab Kesalahan Penggunaan Kata 

Bantu Struktural “De (的)” 

Bedasarkan hasil analisis data, faktor 

penyebab kesalahan dalam penggunaan kata 

bantu struktural “de 的” adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan Antarbahasa (Interlingual 

Transfer) 

Kesalahan antar bahasa adalah kesalahan 

yang disebabkan oleh pengaruh bahasa pertama 

(bahasa Indonesia dan bahasa Hokkien) terhadap 

bahasa kedua (bahasa Mandarin) yang sedang 

dipelajari oleh mahasiswa. Persentase kesalahan 

ini sebanyak 22.73%. Dalam penelitian ini, 

penulis menemukan bahwa faktor penyebab 

kesalahan interlingual ini dipengaruhi oleh 2 

bahasa.  

Pertama, kesalahan yang disebabkan oleh 

bahasa Indonesia. Kata bantu struktural “de” ini 

dapat diterjemahkan atau dijelaskan menjadi 

“yang” “kepunyaan” dalam Bahasa Indonesia. 

Bahkan pada beberapa kalimat tertentu kata bantu 

struktural “de” ini kadang kadang tidak 

disebutkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga 

mahasiswa yang sering berkomunikasi dengan 

bahasa Indonesia atau bahasa ibunya bahasa 

Indonesia tidak bisa dengan tepat atau baik 

menggunakan kata bantu struktural “de 的” ini. 

Misalnya pada Data 2 ，“到了(de,的)时候”, 

jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia “de”nya 

tidak disebutkan, sehingga mahasiswa akan 

kekurangan pemakaian “de”nya. Selain itu, dalam 

bahasa Indonesia tidak ada kata yang tepat untuk 

menjelaskan kata bantu struktural “de” ini. Oleh 

karena itu, mahasiswa yang mempelajarinya juga 

sulit untuk memastikan kapan harus 

menggunakan “de 的”.  

 Kedua, kesalahan yang dipengaruhi oleh 

bahasa Hokkien. Dalam bahasa Hokkien kata 

bantu struktural “de” ini biasanya dibaca “e”. Dan 

cara penggunaannya juga memiliki perbedaan 

yang kecil dengan  pemakaian kata bantu 

struktural “de” bahasa Mandarin. Contohnya: 

Data 11: 因为我是新的人，所以那个教练对我

有点儿凶。(salah) (penambahan “de”)  

           因为我是新人，所以那个教练对

我有点儿凶。(benar) 

               Karena saya orang baru, sehingga 

pelatih itu ada sedikit galak saat mengajari saya . 

Pada kalimat di atas, “新的人(xīn de rén, 

orang baru)”  dalam bahasa Hokkien “de”nya 

digunakan  “xin e lang”. Sehingga mahasiswa 

yang mengikuti tata bahasa Hokkien akan 

menambahkan kata “ de ” nya ke bahasa 

Mandarin tersebut. 

2. Kesalahan Intrabahasa (Intralingual 

Transfer) 

Kesalahan Intrabahasa (intralingual) adalah 

kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar dalam 

tahap perkembangan pemerolehan Bahasa 

Sasaran, yang mengarah kepada karakteristik 

umum atau kompleksitas dari aturan Bahasa 

Sasaran yang dipelajari. Persentase Kesalahan 



7 
 

yang dipengaruhi oleh interferensi bahasa kedua 

itu sendiri sebanyak 77.27% 

Dalam bahasa Mandarin dan aksara 

Mandarin terdapat huruf yang kemiripan bunyi 

atau bunyinya sama, huruf yang kemiripan bentuk, 

dan huruf yang kemiripan bunyi dan bentuk, 

sehingga membuat mahasiswa dengan mudahnya 

mengalami kesalahan dalam penulisannya.  

Dalam Kata Bantu Struktural “de” juga 

terdapat kemiripan bunyi, yaitu “ de( 的 ) ” 

“de(地)”  dan “de(得)” . Oleh karena itu, 

kebanyakan mahasiswa sering 

mencampuradukkan dalam penggunaan ketiga 

“de” ini, seperti yang dilihat pada contoh data 

9 sampai data 10.   

Selain itu, kesalahan penggunaaan kata bantu 

struktural “de” juga dipengaruhi oleh mahasiswa 

yang mempelajari kata bantu struktural “de” dari 

media atau pendidikan informal. Karena dalam 

media atau pendidikan informal tidak akan 

menjelaskan atau mengajari penggunaan “de” 

ini dengan rinci dan tepat.  

Menurut James (1988:137) juga 

menyebutkan penyebab kesalahan bahasa ada dua 

jenis, yaitu:Kesalahan Antarbahasa (interlingual 

Transfer) dan kesalahan intra bahasa (intralingual 

transfer). Dari hasil analisis dapat di lihat bahwa 

penyebab kesalahan penggunaan kata bantu 

struktural “de” yang ditemukan pada mahasiswa 

STBA-PIA adalah Interlingual Transfer sebanyak 

22.73% dan Intralingual Transfer sebanyak 77.27% 

dengan masing-masing kesalahan generalisasi 

yang berlebihan (over generalization) sebanyak 

10.23%, mengabaikan pembatasan kaidah 

(ignorance of rule restriction) sebanyak 15.91% 

dan ketidaklengkapan penerapan kaidah 

(incomplete application of rules) sebanyak 

51.13%. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Jenis kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa 

tahun ke II STBA-PIA terdiri dari tiga jenis, 

yaitu (a) kesalahan penghilangan kata bantu 

struktural “de” dengan jumlah 23 kasus 

(26.14%.), (b) kesalahan penambahan kata 

bantu struktural “de” sebanyak 20 kasus 

(22.73%), dan (c) kesalahan pemilihan kata 

bantu struktural “de” sebanyak 45 kasus 

(51.13%).  Sehingga dapat dilihat dari jumlah 

kesalahan, ditemukan bahwa kesalahan 

pemilihan kata bantu struktural “de 的 ” 

merupakan kesalahan dengan persentase 

tertinggi atau yang paling dominan. 

2. Faktor penyebab munculnya kesalahan-

kesalahan penggunaan kata bantu struktural 

“de” adalah faktor antar bahasa (Interlingual 

Transfer) sebesar 22..73% dan faktor intra 

bahasa (Intralingual Transfer) sebesar 

77.27%. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa : Mahasiswa seharusnya 

meningkatkan kesadaran akan pembelajaran 

kata bantu struktural “de”, banyak membaca 

buku yang berhubungan dengan penggunaan 

kata bantu struktural “de”, dan memahami 
dengan seksama mengenai pemakaian kata 

bantu struktural “de”,  serta mempelajari 

perbedaan antara ketiga “de”, jangan sering 

mencampuradukkan pemakaian ketiga “de” , 

meskipun dalam bahasa lisan ketiga “de” itu 

tidak memiliki perbedaan, tetapi untuk 

penggunaan bahasa mandarin yang baik dan 

benar dalam tulisan, ketiga “de” itu juga 

harus dipisahkan. 

2. Guru : Dalam pengajaran penggunaan kata 

bantu struktural “de”, guru seharusnya 

menjelaskan lebih detail setiap ciri-ciri 

pemakaian kata bantu struktural “de” dan 

sering membuat soal latihan yang ada 

hubungannya dengan penggunaan kata bantu 

struktural “de” dan perbedaan ketiga “de” 

kepada mahasiswa, agar bisa meningkatkan 

kemampuan mahasiswa terhadap 

pengguasaan kata bantu struktural “de”. 

3. Peneliti : Kesalahan penggunaan kata bantu 

struktural “de” tidak hanya terjadi pada 

pembelajar dasar, bahkan pada pembelajar 

yang sudah mampu menggunakan bahasa 
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mandarin dengan baik, dan Kesalahan 

pemakaian “de” juga tidak hanya terbatas 

pada penelitian diatas, oleh karena itu, 

penulis menyarankan kepada penulis 

berikutnya untuk mengembangkan atau 

mendalami penelitian kata bantu struktural 

“de” pada pembelajar. 
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