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Abstrak 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesalahan penggunaan diksi pada 

karangan deskripsi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Tanjungpinang Tahun Ajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

sampel acak pada enam kelas, dengan mengambil sampel 25% pada setiap kelas, jadi 

sampel yang diperoleh adalah 45 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif 

kualitatif analisis data, yaitu untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimananya data yang diperoleh. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik tes. Dari hasil penelitian, kesalahan yang sering 

dijumpai adalah ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian 

atau kecocokan kata dalam kalimat, ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang 

dipilih dalam kalimat sehingga kalimat menjadi tidak efektif.  

Kata Kunci: Kesalahan Diksi, Karangan Deskripsi 

Abstract 

This study aims to describe the use of diction errors in the description essay students of the 

class VIII Middle School 10 State Tanjungpinang Academic year 2012/2013. Samples in 

this study using a random sample of the six classes, with 25% taking samples in each class, 

so the sample is obtained 45 samples. Methods used in this research is descriptive method. 

data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis techniques, namely to 

analyze data that describe or depict the data that has been collected as data obtained. Data 

collection techniques using observation, testing and analysis of discourse. Data collection 

techniques using observation, testing and analysis of discourse. Of the research, a common 

error is inaccuracy in the choice of words, words that are not raw, mismatch or match 

words in a sentence, which is selected word in the sentence is not economical, so the 

sentence becomes effective. 

Keyword: Diction Error Analysis, Essay Description 
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1. Pendahuluan 

Di dalam kehidupan sehari-hari bahasa digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan agar siswa 

terampil berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Dalam berkomunikasi memiliki dua 

cara yaitu berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung. Berkomunikasi secara 

langsung merupakan proses dari kegiatan berbicara dan menyimak, sedangkan secara 

tidak langsung merupakan proses dari kegiatan membaca dan menulis.  

Keterampilan berbahasa dalam kurikulum sekolah biasanya mencakup empat 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menurut (Tarigan, 2008:3), 

menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Kemampuan menulis digunakan untuk menulis sebuah karangan yang menceritakan 

sesuatu. Adapun macam-macam karangan yaitu, karangan narasi, argumentasi, 

deskripsi, dan eksposisi. Dalam menulis karangan, penulis menuangkan ide pokok 

pikirannya, selain itu penulis harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, 

misalnya pada penggunaan diksi atau pilihan kata agar pembaca mengerti apa yang 

penulis sampaikan dalam tulisannya.  

Dari hasil pengamatan, banyak ditemukan kesalahan dalam menulis karangan 

deskripsi siswa, seperti penulisan huruf kapital, tanda baca, kalimat yang tidak efektif 

dan pilihan kata yang tidak tepat untuk mengungkapkan ide, gagasan dan pikirannya. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penggunaan diksi 

dalam karangan deskripsi. 

Menurut (Widjono Hs, 2007:98), diksi adalah ketepatan pilihan kata. Pengunaan 

ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang 

terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan 

sejumlah kosa kata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat 

sehingga mampu mengomunikasikan-nya secara efektif kepada pembaca atau 

pendengarnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mencoba melakukan 

penelitian terhadap kesalahan penggunaan diksi pada karangan deskripsi siswa kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tanjungpinang Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

2. Metode Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Tanjungpinang yang beralamat Jln. Sultan Mahmud Tanjungpinang. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 2012/2013. Sampel adalah sebagian 

atau wakil dari populasi yang diteliti, (Arikunto, dalam skripsi Arianti, 2012:16), 

apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Akan tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung pada kemampuan peneliti, sempit 

luasnya wilayah pengamatan, dan besarnya peneliti. Sampel penelitian ini diambil 

sebanyak 25% dari jumlah populasi 190 siswa yaitu 45 sampel sesuai dengan pendapat 

ahli diatas. Sampel tersebut diambil dengan cara acak pada enam kelas, jadi total 

sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 45 sampel. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut 

(Malik, 2010:3), metode deskriptif adalah pengkajian ilmiah yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian itu dilakukan sehingga 

dapat diperiksa secara sistematis, baik dengan maupun tanpa menguji hipotesis, dan 

tanpa mengadakan perlakuan terhadap variabel-variabel yang diamati.  

Menurut (Wati, 2010:63), teknik pengumpulan data merupakan bagian yang 

menguraikan tentang cara-cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yang 

diperolehnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

adalah teknik observasi, tes dan analisis wacana. Observasi penulis langsung terjun 

langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data. Tes dapat digunakan 



untuk mengetahui kesalahan penggunaan diksi pada karangan deskripsi siswa, 

sedangkan analisis wacana untuk mengumpulkan data keitidaktepatan penggunaan 

diksi dalam karangan siswa untuk di analisis. 

 Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis data deskriptif kualitatif yaitu untuk menganalisis data dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

data yang diperoleh. 

Menurut (Arikunto, 2010:278), secara garis besar, pekerjaan analisis data 

meliputi 3 langkah yaitu: 

a. Persiapan 

Persiapan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Mengecek kelengkapan sampel. 

2. Membaca seluruh karangan deskripsi siswa yang dijadikan objek penelitian. 

3. Menganalisis kesalahan penggunaan diksi pada karangan deskripsi yang 

diteliti. 

b. Tabulasi  

Tabulasi adalah penyususnan menurut lajur yang telah tersedia, penyajian data 

dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi 

(kamusbesar, 2010). 

Langkah tabulasi dalam penelitian ini adalah mencatat penggunaan diksi yang 

salah dalam kalimat. 

c. Penerapan 

Penerapan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Membuktikan kesalahan dengan padanan kalimat yang benar. 

2.  Menyimpulkan hasil analisis dari hasil pengamatan 

 

3. Pembahasan 

Untuk mengetahui hasil kesalahan penggunaan diksi pada karangan deskripsi 

siswa, maka dilakukan tes saat penelitian yaitu dengan memberikan tugas siswa untuk 

menulis karangan deskripsi, kemudian dianalisis utuk mengetahui kesalahan 

penggunaan diksi pada karangan deskripsi siswa. 

Kesalahan penggunaan diksi yang terdapat pada karangan siswa seperti, 

ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian atau 

kecocokan kata dalam kalimat, ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang 

dipilih dalam kalimat sehingga kalimat menjadi tidak efektif. 

Adapun beberapa kesalahan penggunaan diksi pada karangan deskripsi siswa 

sebagai berikut: 

 

a. Kesalahan diksi pada karangan M.Zamroni.A 

Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan M.Zamroni.A 

        “Pantai parang tritis terletak di Jawa Timur” 

Penggunaan pilihan kata/diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada 

karangan adalah kata terletak. Penggunaan kata terletak tidak tepat untuk 

kalimat tersebut, karena biasanya dipakai untuk menjelaskan keberadaan 

suatu barang . Kata yang tepat dalam kalimat adalah berada. 

         Bentuk Penerapan Diksi Yang Benar Pada Karangan M.Zamroni.A 

“Pantai parang tritis berada di Jawa Timur” 

b. Kesalahan diksi pada karangan M.Zamroni.A 

Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan M.Zamroni.A 



“Banyak warga dari dalam daerah maupun luar daerah untuk       

mendatangi pantai tersebut”. 

Penggunaan pilihan kata/diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada 

karangan adalah kata mendatangi. Penggunaan kata mendatangi kurang tepat 

untuk dipakai dalam kalimat, karena bisa menimbulkan ketidakefektifan 

dalam kalimat. Kata yang tepat dalam kalimat adalah mengunjungi. 

Bentuk Penerapan Diksi Yang Benar Pada Karangan M.Zamroni.A 

“Banyak warga dari dalam daerah maupun luar daerah untuk 

mengunjungi pantai tersebut”. 

 

c. Kesalahan diksi pada karangan M.Zamroni.A 

Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan M.Zamroni.A 

“Konon di pantai itu tidak boleh memakai baju berwarna hijau, karena 

akan keseret ombak/jin yang ada di pantai itu”. 

Peggunaan pilihan kata/diksi dalam kalimat pada karangan adalah kata 

konon dan keseret. Penggunaan kata konon merupakan kata yang tidak tepat 

dalam kalimat tersebut, karena biasanya kata konon digunakan dalam dialek-

dialek daerah tertentu, agar lebih mudah dimengerti kata konon bisa diganti 

dengan kata yang mempunyai kesamaan maknanya. Penggunaan kata keseret 

merupakan bentuk penggunaan bahasa yang masih dipengaruhi oleh bahasa 

percakapan sehari-hari. Kata yang tepat dalam kalimat adalah ceritanya dan 

terbawa. 

Bentuk Penerapan Diksi Yang Benar Pada Karangan M.Zamroni.A 

“Ceritanya di pantai itu tidak boleh memakai baju berwarna hijau, 

karena akan terbawa ombak/jin yang ada di pantai itu”. 

 

d. Kesalahan diksi pada karangan Cherin Brilian Salsabila 

Bentuk penerapan yang salah pada karangan Cherin Brilian Salsabila 

“Pantai ini rame dikunjungi wisatawan pada saat liburan sekolah 

maupun pada saat hari-hari besar lainnya”. 

Penggunaan pilihan kata/diksi yang tidak tepat dalam kalimat pada 

karangan adalah kata rame. Penggunaan kata rame berasal dari dialek bahasa 

jawa, sehingga penggunaan bahasa menjadi tidak baku dan masih dipengaruhi 

oleh penggunaan bahasa percakapan sehari-hari. Dengan demikian, kata yang 

tepat dalam kalimat adalah ramai. 

Bentuk Penerapan Diksi Yang Benar Pada Karangan Cherin Brilian Salsabila 

“Pantai ini ramai dikunjungi wisatawan pada saat liburan sekolah 

maupun pada saat hari-hari besar lainnya”. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap karangan deskripsi siwa kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan diksi/pilihan kata dalam menulis karangan deskripsi siswa banyak tidak 

tepat atau tidak sesuai dengan kaedah bahasa yang baik dan benar, sehingga pesan yang 

disampaikan dalam penulisan karangan sulit dimengerti oleh pembaca. 

Kesalahan penggunaan diksi dalam karangan seperti, ketidaktepatan dalam 

pemilihan kata, ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian atau kecocokan kata dalam 

kalimat, ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang dipilih dalam kalimat 

sehingga kalimat menjadi tidak efektif.  

Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk siswa hendaknya sering melakukan 

kegiatan menulis agar bisa melatih kemampuan siswa dalam menulis dari sekarang dan 



siswa hendaknya rajin membaca, karena dengan membaca siswa akan mampu 

mengusai sejumlah besar kosa kata serta mampu menggunakan kalimat-kalimat yang 

jelas dan efektif dalam menyampaikan gagasannya agar mudah dipahami oleh 

pembaca. Sedangkan untuk guru hendaknya membimbing dan mendidik siswa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran menulis dan guru hendaknya sering memberikan 

latihan menulis kepada siswa. 
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