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Abstrak  
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dan kesesuaian penggunaan diksi 
yang terdapat dalam iklan koran Posmetro Tanjungpinang. Objek dalam penelitian ini 
adalah iklan. Dalam hal ini, dianalisis mengenai ketepatan penggunaan diksi yang terdapat 
dalam iklan koran Posmetro Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yakni metode yang berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 
(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 
teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi (Sugiono, 2009: 9). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa masih ditemukan penggunaan diksi yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam iklan koran harian Posmetro. Hal ini 
menyebabkan pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen atau pembaca  tidak tepat 
sasaran. 
 
Kata Kunci  :  diksi, iklan, koran 
 

Abstract 
 

This study aims to analyze the accuracy and appropriateness of the use of diction contained 
in newspaper ads Posmetro Tanjungpinang. Objects in this study is an advertisement. In 
this case, analyzed regarding appropriate use of diction contained in newspaper ads 
Posmetro Tanjungpinang. This study used qualitative research methods. Qualitative 
research method which is a method that is based on the philosophy postpositivisme, is used 
to examine the condition of the natural objects, (as his opponent was an experiment) where 
the researcher is the key instrument, the data collection techniques of triangulation 
(combined), data analysis is inductive / qualitative, and qualitative research results further 
emphasize the significance of the generalization (Sugiono, 2009: 9). Based on the research 
conducted, it can be concluded that they found the use of the less precise diction or not in 
accordance with the rules of Indonesian is good and true in daily newspaper 
advertisements Posmetro. This causes the message to be conveyed to the consumer or 
reader misses the point. 
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1. Pendahuluan 

Latarbelakang masalah dalam skripsi ini ialah masih ditemukan penggunaan diksi 
yang kurang tepat pada iklan koran harian posmetro Tanjungpinang terletak pada 
penggunaan bahasa yang tidak baku, seperti kata mampet pada iklan JAYA MAMPET, 
mengatasi wc mampet, saluran air, wastafel tanpa bongkar, tanpa kimia, ada garansi. 
Sedangkan menurut JS. Badudu (dalam Setiati, 2005:87) bahasa jurnalistik memiliki sifat 
khas, yaitu singkat, padat, sederhana, jelas, lugas dan menarik, serta tetap berpedoman 
pada kaidah bahasa Indonesia baku. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam 
penelitian ini adalah ketepatan dan kesesuaian penggunaan diksi dalam iklan koran 
Posmetro Tanjungpinang edisi 6 Mei sampai dengan 6 Juni 2013. Skripsi ini bertujuan 
untuk menganalisis ketepatan penggunaan diksi yang terdapat dalam iklan koran Posmetro 
Tanjungpinang. Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini 
adalah penelitian Fitri Dwi Jayanti (2009) dengan judul Skripsi “Ragam Bahasa pada 



Wacana Iklan Majalah Kawanku edisi Januari – Maret 2009”. Perbedaan teretak pada 
media atau objek penelitian dan lokasi penelitian. Hasil penelitian lain yang relevan adalah 
penelitian Riana Liati Nova (2011) dengan judul Skripsi “Analisis Pilihan Kata/Diksi Iklan 
Koran Batam Pos”. Perbedaannya juga terletak pada media atau objek penelitian dan 
lokasi penelitian. 

 
2. Pembahasan 

Hasil penelitian dalam diksi iklan koran Posmetro, ditemukan  kesalahan-
kesalahan sebagai berikut: 

a. Kesalahan dari segi makna kalimat iklan yang masih mengandung ambiguitas, 
seperti iklan pada edisi 6 Mei 2013. Diksi yang kurang tepat dalam edisi 6 
Mei 2013 adalah SEMARAK HADIAH HONDA. Anda Sibuk??? Kami Siap 
Proses di Tempat, Cukup Telp/SMS Kami Segera mengunjungi Anda. Kalimat 
kami siap proses di tempat masih mengandung ambiguitas, karena timbul 
pertanyaan pembaca “apa yang ingin diproses? Dan ditempat siapa?” Jika 
penulis bermaksud memproses registrasi di tempat pelayanan, maka sebaiknya 
kata proses diberi imbuhan (me-) dan ditambahkan predikat pada kalimat 
tersebut. Kalimat iklan yang lebih tepat ialah Honda. Anda sibuk? Kami siap 
memproses registrasi di tempat. Cukup telepon atau SMS, kami segera 
mengunjungi Anda. 

b. Kesalahan pada penggunaan kata yang tidak baku, seperti iklan pada edisi 8 
Mei 2013. Diksi yang kurang tepat dalam 8 Mei 2013 adalah SUZUKI 
INDOMOBIL BATAM. Xtra Luas, Xtra Untung, Best Pick Up, Teruji Lintas 
Benua. Kesalahan terdapat pada kata Xtra luas dan Xtra untung karena kata 
Xtra bukan merupakan kata baku bahasa Indonesia. Maka sebaiknya kata Xtra 
diganti menjadi ekstra yang mengandung arti sangat. Kalimat iklan yang lebih 
tepat ialah Suzuki Indomobil Batam. Ekstra luas, ekstra untung, pick up 
terbaik, teruji lintas benua. 

c. Kesalahan pada penggunaan kata yang mengandung konotasi negatif, seperti 
pada iklan edisi 10 Mei 2013. Diksi yang kurang tepat dalam edisi 10 Mei 
2013 adalah AGUNG AUTOMAL. Discon Gila-gilaan...‼! DP bisa 30 Jt’an. 
Kelahannya terdapat pada kata gila-gilaan yang mengandung konotasi 
negatif. Jika yang dimaksudkan penulis bahwa PT. Agung Automal 
memberika potongan harga besar-besaran, maka sebaiknya kata gila-gilaan 
diganti menjadi besar-besaran. Kesalahan kedua terletak pada kata discon 
yang lebih baik diganti menjadi potongan harga karena merupakan kata baku 
bahasa Indonesia. Selain itu, kesalahan juga terdapat pada kata DP yang 
sebaiknya diganti menjadi uang muka  karena lebih mudah dipahami oleh 
masyarakat Indonesia, juga kata jt’an yang salah karena kata juta tidak dapat 
disingkat menjadi jt’an. Sebaiknya penulis menulis lengkap kata jutaan 
tersebut. Kalimat iklan yang lebih  tepat ialah Agung Automal. Potongan 
harga besar-besaran! Uang muka bisa 30 jutaan. 

 
3. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan 
penggunaan diksi yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
yang baik dan benar dalam iklan koran harian Posmetro. Hal ini menyebabkan pesan yang 
ingin disampaikan kepada konsumen atau pembaca  tidak tepat sasaran.Adapun kesalahan-
kesalahan yang ditemukan dalam diksi  iklan koran Posmetro ialah kesalahan dari segi 
makna kalimat iklan yang masih mengandung ambiguitas, kesalahan pada penggunaan 
kata yang mengandung konotasi negatif, dan kesalahan pada penggunaan kata yang tidak 
baku.  
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