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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan diksi pada tajuk rencana harian
Haluan Kepri. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif jenis analisis
dokumen secara bertahap. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi
dan observasi. Kesalahan penggunaan diksi yang ditemukan adalah masih banyak
penggunaan kata tidak baku, menggunakan kata-kata percakapan sehari-hari, kata ciptaan
sendiri dan bahasa yang artifisial.
Kata kunci : Tajuk Rencana, Diksi
Abstract
This research arms to defermine the use of diction in the Haluan Kepri daily newspaper.
Method used is descriptive qualitative method of analysis document gradually. Data
collection techniques using documentation and observation techniques. The results showed
that there are still many errors in the use of diction. Such as non standard words, use words
as everyday conversation, the words of his creation, and artificially language.
Key words : Editorial, Diction
1. Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui, surat kabar sebagai media massa selalu menggunakan
bahasa jurnalistik yang singkat padat dan jelas dengan maksud agar tulisan dapat dengan
mudah dimengerti pembaca. Karena itulah penulisan surat kabar jauh dari bahasa yang
baik dan benar. Dari berbagai macam bagian dalam surat kabar, terdapat satu bagian yang
menjadi pokok dari surat kabar tersebut yaitu tajuk rencana. Tajuk rencana adalah opini
yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap
persoalan aktual , fenomenal atau kontroversial yang berkembang di masyarakat
(Sumadiria 2004:2 dalam Lestari).
Karena tajuk rencana merupakan opini, penulis tajuk rencana sering salah dalam
menggunakan bahasa yang baik dan benar, seperti kesalahan penggunaan diksi, sehingga
bahasa yang digunakan menjadi tidak efektif. Padahal , untuk tercapainya penulisan
jurnalistik yang efektif,sudah ada syarat-syaratnya, yaitu kecermatan dalam pemberitaan,
organisasi dalam berita, diksi dan tata bahasa yang tepat, prinsip hemat dalam penulisan
berita, daya hidup (vitalitas), warna dan imaginasi (Kusumaningrat, 2005:157). Tajuk
Rencana yang juga merupakan bagian dari penulisan jurnalistik juga harus memperhatikan
syarat-syarat penulisan jurnalistik yang efektif seperti penggunaan diksi dan tata bahasa
yang tepat. Karena, tidak bisa dipungkiri, bahwa peran media massa dalam bidang
komunikasi sangat berpengaruh di dalam perkembangan dan penyebaran bahasa.
Tetapi pada kenyataannya, wartawan yang berperan dalam bahasa jurnalistik sering
salah dalam menggungkapkan inspirasinya ke dalam bentuk tulisan, banyak kendala yang
mengahalangi terciptanya bahasa yang baik dalam karya jurnalistik, menurut

Kusumaningrat (2005:167) kendala-kendala tersebut adalah menulis di bawah tekanan,
kemasabodohan dan kecorobohan, malas mengikuti petunjuk, ikut-ikutan dan merusak arti.
Karena itulah penulis akan membahas masalah penggunaan diksi pada tajuk rencana,
karena berdasarkan kenyataannya penulisan tajuk rencana pada surat kabar belum bisa di
katakan menggunakan bahasa yang baik dan benar karena masih banyak terdapat
kesalahan penggunaan diksi atau ketepatan pemilihan katanya. Perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana penggunaan diksi pada surat kabar Haluan Kepri?. Adapun
tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan diksi pada surat kabar
Haluan Kepri.
Penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas
Maritim Raja Ali Haji, Sri Lestari (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analsis
Diksi dan Ejaan Tajuk Rencana Harian Tanjungpinang Pos” dan penelitian yang dilakukan
Riana Liati Nova (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pilihan Kata Diksi
dalam Desain Iklan Batam Pos”.
2.

Pembahasan
Setelah dilakukan penelitian mengenai penggunaan diksi pada tajuk rencana surat
kabar Haluan Kepri dimulai dengan edisi 15 April sampai edisi 15 Mei sebanyak 25 teks
tajuk rencana, banyak sekali terdapat kesalahan di setiap edisinya karena menggunakan
diksi yang tidak tepat. Kesalahan tersebut dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.
UN Digelar Hari Ini, edisi 15 April 2013
1. Bahkan dengan capaian nilai yang maksimal.
Penggunaan diksi dalam kalimat tersebut tidak tepat, sehingga menjadikan kalimat
tidak baku. Seharusnya kata yang digunakan adalah mencapai. Dengan demikian
kalimat yang benar adalah:
Bahkan dengan mencapai nilai yang maksimal
2. Bahkan di Kota Tanjungpinang yang tidak lain adalah ibukota Provinsi Kepri,
tingkat kelulusan UN sangat jeblok dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.
Keraf dalam buku Diksi dan Gaya Bahasa telah menyebutkan syarat kesesuaian
diksi yaitu jangan mempergunakan kata percakapan. Berdasarkan hal tersebut,
penggunaan diksi yang tidak lain adalah ibukota Provinsi Kepri, dan jeblok
dalam kalimat di atas tidak tepat. Sehingga kalimat menjadi tidak efektif. Kata yang
seharusnya digunakan adalah yang merupakan ibukota Provinsi dan menurun.
Dengan demikian, kaimat yang benar adalah;
Bahkan di Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepri, tingkat
kelulusan UN sangat menurun dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Pelecehan Seks Terhadap Siswi edisi 16 April 2013
1. Terkuaknya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum Kepala Sekolah
SMPN 28 Batam, terhadap 14 orang siswi di SMP tersebut, membuat publik kaget
dan prihatin.
Kata terkuaknya pada kalimat di atas kurang tepat, karena menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia arti dari kata tersebut adalah terbuka menjadi lebar, sehingga
kurang tepat jika dipadukan dengan kalimat di atas. Kata yang seharusnya
digunakan adalah terungkapnya. Dengan demikian kalimat menjadi:

Terungkapnya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum Kepala Sekolah
SMPN 28 Batam, terhadap 14 orang siswi di SMP tersebut, membuat publik kaget
dan prihatin.
Teror Bom di Amerika edisi 17 April 2013
1. Pengamanan super ketat di Amerika Serikat ,pasca terjadinya teror bom di
menara kembar WTC 2001 lalu,ternyata harus kecolongan dengan ‘bom Boston’.
Diksi yang digunakan tidak tepat karena menimbulkan makna ganda, harus
kecolongan sebaiknya diganti menjadi terulang kembali. Dengan demikian
kalimat yang benar menjadi:
Pengamanan super ketat di Amerika Serikat ,pasca terjadinya teror bom di
menara kembar WTC 2001 lalu,ternyata harus terulang kembali dengan
peristiwa ‘bom Boston’.
2. Ratusan korban luka serius, kebanyakan harus rela kehilangan sebagian anggota
tubuhnya, karena mesti diamputasi.
Kata mesti dalam kalimat di atas tidak tepat, seharusnya menggunakan kata
terpaksa. Dengan demikian kalimat yang benar menjadi :
Ratusan korban luka serius, kebanyakan harus rela kehilangan sebagian anggota
tubuhnya, karena terpaksa diamputasi.
Saatnya Batam Terapkan Pajak Online edisi 18 April 2013
1. Alih-alih ingin mengenjot pendapatan pajak dari sistem online, malah yang
terjadi adalah penurunan penerimaan.
Kalimat di atas terdapat sejumlah diksi yang tidak tepat, karena menggunakan
bahasa percakapan pada kata alih-alih, menggunakan kata tidak baku pada kata
menggenjot dan malah. Kelangsungan pemilihan kata juga tidak tepat pada kata
penurunan penerimaan. Kalimat yang seharusnya adalah:
Jangankan ingin meningkatkan pendapatan pajak dari sistem online, justru yang
terjadi adalah pendapatan menurun.
2. Sehingga ,berdasarkan realita tersebut, jika mau jujur ,penerapan pajak online
terhadap para wajib pajak, terutama untuk usaha perhotelan, restoran dan tempat
hiburan , sudah harus diterapkan di Batam.
Menghindari kata-kata ciptaan sendiri merupakan syarat ketepatan diksi. Kalimat
di atas menggunakan kata realita yang di ubah dari kata sebenarnya yaitu real
yang artinya nyata, sebaiknya kata yang digunakan adalah kenyataan.
Kelangsungan pemilihan kata juga tidak tepat pada kata jika mau jujur.
Seharusnya kata tersebut tidak perlu ditulis. Dengan demikian kalimat yang benar
menjadi:
Sehingga ,berdasarkan kenyataan tersebut, penerapan pajak online terhadap
para wajib pajak, terutama untuk usaha perhotelan, restoran dan tempat
hiburan, sudah harus diterapkan di Batam.
Pejabat Publik di Kepengurusan KONI edisi 19 April 2013
1. Meski telah terang-benderang, faktanya , sampai hari ini masih ada juga pejabat
publik dan pejabat politik yang duduk sebagai pengurus KONI.

Pemilihan kata Terang-terangan dalam kalimat di atas tidak tepat karena
menimbulkan makna ganda, kata yang seharusnya adalah jelas. Dengan demikian
kalimat menjadi:
Meski telah jelas faktanya , sampai hari ini masih ada juga pejabat publik dan
pejabat politik yang duduk sebagai pengurus KONI.
Percetakan Biang Kerok Kegagalan UN edisi 20 April 2013
1. Hal ini jelas menambah deretan catatan hitam dunia pendidikan Indonesia.
Ketepatan pemilihan kata memiliki syarat yang salah satunya adalah menghindari
ungkapan-ungkapan using (idiom yang mati). Deretan catatan hitam dunia
merupakan idiom yang mati, kata yang tepat yaitu pengalaman buruk. Dengan
demikian kalimat yang benar adalah:
Hal ini jelas menambah pengalaman buruk pendidikan Indonesia.
2. Jika ditilik ke dalam, managemen yang ada di Kemendikbud dinilai sangat
lemah.
Menghindari kata-kata ciptaan sendiri merupakan syarat ketepatan diksi, dalam
kalimat di atas terdapat kata-kata ciptaan sendiri yaitu ditilik dan managemen,
kata yang seharusnya adalah diteliti dan manajemen. Dengan demikian kalimat
yang benar adalah:
Jika diteliti ke dalam, manajemen yang ada di Kemendikbud dinilai sangat lemah.

Kartini Kita edisi 22 April 2013
1. Jelas bahwa peringatan Kartini sudah beranjak menjadi mitos atau pemikiran
Kartini mengalami proses reduksi.
Penggunaan kata beranjak dalam kalimat di atas tidak tepat, karena kata beranjak
merupakan percakapan sehari-hari ,kata yang tepat adalah beralih. Kata lain yang
tidak tepat adalah proses reduksi. Reduksi merupakan bahasa ilmiah yang berarti
reaksi kimia yang melibatkan oksigen dan hidrogen. Kata yang tepat seharusnya
perubahan. Dengan demikian, kalimat yang benar menjadi:
Jelas bahwa peringatan Kartini sudah beralih menjadi mitos atau pemikiran
Kartini mengalami perubahan.
2. Perempuan sudah bisa masuk kemana-mana di jalur politik, bisnis bahkan jobjob di jajaran pertahanan-keamanan sudah banyak yang dipegang.
Kelangsungan pemilihan kata dalam kalimat di atas tidak tepat. Kalimat yang benar
seharusnya;
Perempuan sudah bisa memasuki jalur politik,bisnis bahkan jajaran pertahanan
dan keamanan.

3. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyimpulkan masih terdapat banyaknya
kesalahan penggunaan diksi pada harian Haluan Kepri, sehingga maksud setiap kalimat
tidak jelas. Kesalahan-kesalahan penggunaan diksi itu meliputi banyak menggunakan kata
tidak baku, banyak menggunakan kata-kata percakapan sehari-hari, banyak menggunakan

ungkapan (idiom mati), dan menggunkan bahasa artifisial sehingga jauh dari bahasa yang
baik dan benar.
Untuk itu, penetili mengharapkan kepadai jurnalis, sebaiknya lebih memperhatikan
setiap kata yang tepat dalam meluangkan pikirannya dalam bentuk kalimat, agar maksud
yang diinginkan oleh jurnalis dapat dimengerti oleh pembaca dan sebaiknya masyarakat
tidak mencontoh kata- kata atau bahasa yang salah berdasarkan apa yang telah mereka
baca di suratkabar. Sebagai bangsa Indonesia, sudah seharusnya masyarakat lebih
mempelajari penggunaan bahasa yang baik dan benar, agar kita tidak lagi mempergunakan
bahasa yang salah dalam kehidupan sehari-hari.
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