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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lafal bahasa Indonesia Siswa Kelas X SMK 

Maitreyawira dalam pidatonya, untuk mengetahui ketepatan diksi yang digunakan Siswa 

Kelas X SMK Maitreyawira dalam pidatonya, dan untuk mengetahui kebenaran struktur 

kalimat bahasa Indonesia Siswa Kelas X SMK Maitreyawira dalam pidatonya. Adapun 

metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Langkah-langkah atau 

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mempersiapkan instrumen penelitian 

berupa alat rekaman langsung (laptop) guna memperoleh data tentang kemampuan lafal, diksi, 

dan struktur kalimat bahasa Indonesia siswa dan mempersiapkan lembaran nama-nama siswa 

yang ditunjuk untuk berpidato di depan kelas. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah 

lafal yang sering digunakan siswa belum tepat, sering terjadi kesalahan dalam pengucapannya, 

diksi yang digunakan siswa sering terdapat tidak baku, tidak efesien, dan tidak tepat, dan 

struktur kalimat bahasa Indonesia yang digunakan siswa juga sering tidak sesuai dengan 

struktur kalimat bahasa Indonesia yang tepat. 

Kata Kunci: Lafal, diksi, dan Struktur Kalimat Bahasa Indonesia  

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine Indonesian pronunciation Class X SMK Maitreyawira in his 

speech, to determine the precision of diction used Class X SMK Maitreyawira in his speech, 

and to know the truth of the sentence structure of Indonesian Students in Class X SMK 

Maitreyawira speech. The research method I use is descriptive method. Measures or data 

collection techniques that I use is to prepare research instruments such as direct recording 

equipment (laptops) in order to obtain data on the ability of pronunciation, diction, and 

sentence structure Indonesian students and prepare sheet the names of students who are 

designated to speak in front of class . The results obtained by the author are often used 

students' pronunciation uncertain, frequent errors in pronunciation, diction used by students 

often are not standard, inefficient, and not right, and sentence structure used Indonesian 

students also often do not conform with structure Indonesian sentence right. 

Key Words : Pronunciation, diction, and sentence structure Indonesian 

 

1. Pendahuluan 

Hakekat pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah terampilnya para siswa 

menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. 

Pemahaman tentang hakekat ini sangat penting dimiliki para guru agar setiap melaksanakan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas berhasil sesuai dengan yang 

diamanahkan kurikulum.  



Adapun keterampilan berbahasa yang dimaksud meliputi keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, maupun dalam bidang  menulis. Keempat keterampilan tersebut 

memiliki hubungan yang erat. Proses menyimak diperoleh lebih awal. Seorang anak kecil 

mula-mula ia mendengarkan  bahasa  kemudian ia menyampaikannya (berbicara). Keduanya 

diperoleh saat sebelum memasuki jenjang pendidikan formal (sekolah). Sementara 

keterampilan membaca dan menulis diperoleh saat telah memasuki jenjang sekolah (Tarigan, 

2008:1).     

Adapun yang dimaksud dengan keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang 

dalam menyampaikan informasi dalam bentuk lisan kepada orang lain dengan menggunakan 

kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Hendry Guntur Tarigan 

(1989:15) menyatakan bahwa berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk  mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran 

atau gagasan serta perasaan. Pandangan Tarigan tersebut kemudian diperkuat pula oleh Djago 

Tarigan (1986:149) bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui 

bahasa. Pesan tersebut dapat berupa pikiran, gagasan, atau perasaan. Hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan Hasan Alwi (1998) struktur kalimat bahasa Indonesia yang benar adalah 

mengikuti pola SPOK atau SPPK. 

Selain itu, keberhasilan seseorang dalam berbicara juga harus didukung kualitas organ 

artikulasi yang baik. Organ artikulasi tersebut dapat berupa gigi, bibir, langit-langit lunak, 

langit-langit keras, batang tenggorok, dan pita suara. Kerusakan pada salah satu organ 

artikulasi tersebut akan mempengaruhi kualitas bunyi yang diproduksi. Jika ini terjadi 

tentunya juga akan mempengaruhi pada proses pemahaman informasi yang disampaikan ke 

lawan bicara. Komunikasi yang berlangsung dapat menjadi tidak efektif dan efisien. 

Ada sebuah pandangan di dalam masyarakat bahasa saat ini, yang menurut penulis 

sangat keliru. Pandangan itu berbunyi bahwa dalam berbahasa yang penting lawan bicara 

mengerti apa yang disampaikan pembicara. Maksudnya masalah diksi, lafal, struktur kalimat 

tidak terlalu penting alias dapat diabaikan. Pandangan seperti ini tentunya perlu dipertanyakan 

kembali kebenarannya. Komunikasi seperti apa kira-kira yang dapat mengabaikan unsur-unsur 

diksi, lafal, dan struktur kalimat? Terutama jika dikaitkan dengan adab berbahasa. Walaupun 

globalisasi dunia sudah merambah sampai ke Indonesia akan tetapi masyarakat kita masih 

tetap memegang teguh adab berbahasa. Terutama saat komunikasi dilakukan di dalam situasi 

formal. Begitu juga komunikasi yang dilakukan dengan orang yang dihormati, dengan orang 

tua, atau dengan tokoh masyarakat. Tentunya komunikasi yang serampangan tidak boleh 

dilakukan. 

Pentingnya unsur lafal dalam berbahasa dapat menyebabkan seorang finalis gagal  

memperoleh juara hanya karena ketidakjelasan lafal yang dia ucapkan (nyanyikan). Hal ini 

sebagaimana sering dilihat dalam acara tarung dangdut yang ditayangkan MNC TV setiap 

minggunya. Begitu juga dalam hal diksi. Seseorang dapat dicap tidak beradab hanya karena 

kesalahan dalam pemilihan diksi. Dia dicaci maki bahkan dimarahi habis-habisan karena 

lawan bicaranya merasa dilecehkan. Kesalahan pemilihan diksi ternyata dapat berakibat fatal. 

Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan tugas mengajar di SMK 

Maitreyawira Tanjungpinang, penulis banyak memperoleh pengalaman menarik. Baik dalam 

hal kemampuan berbicara, menyimak, membaca, maupun kemampuan menulis siswa. 

Terutama berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia secara 

baik dan benar sebagaimana yang diamanahkan kurikulum SMK.  

Adapun alasan utama mengapa SMK Maitreyawira Tanjungpinang yang dijadikan 

obyek penelitian tidak lain karena (1) sebahagian besar siswa di sekolah ini merupakan siswa 

Cina keturunan. (2) bahasa komunikasi sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Cina 

bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, (3) sepanjang pengamatan penulis, penelitian 

terhadap kemampuan berbicara siswa SMK Maitreyawira, khususnya berkaitan dengan lafal, 

diksi dan struktur kalimat bahasa Indonesia yang benar belum pernah dilakukan. Baik oleh 



mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UMRAH maupun perguruan tinggi 

lainnya. Pada hal, hasil penelitian seperti ini sangat diperlukan guna membantu para siswa, 

guru dan kepala sekolah di sekolah ini untuk cepat keluar dari permasalahan pembelajaran dan 

cepat mewujudkan tujuan kurikulum.  

Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Maitreyawira Tanjungpinang dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajarnya tetap menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum yang 

dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dengan demikian, tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia di lakukan di dalam kelas tetap mengacu pada keterampilan anak 

menggunakan bahasa Indonesia secara benar. Baik menyangkut keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, maupun keterampilan menulis. Mungkinkah keterampilan berbahasa 

Indonesia yang benar dapat dicapai bila di luar lingkungan sekolah, para siswa menggunakan 

bahasa ibunya sendiri (bahasa Cina). Bahkan saat di dalam kelas pun siswa terlihat 

menggunakan bahasa Cina dengan sesamanya. Berhasilkah tujuan kurikulum dicapai pada 

kondisi sekolah yang demikian? Menurut penulis hal ini sangat menarik untuk diamati. 

Terutama dari segi kemampuan lafal, diksi, maupun struktur kalimat bahasa Indonesia yang 

mereka gunakan.    

Faktor inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul, “Analisis Lafal, Diksi, dan 

Struktur Kalimat Bahasa Indonesia Siswa Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira 

Tanjungpinang Tahun Ajaran 2012-2013”. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Peneliti turun langsung ke SMK Maitreyawira Tanjungpinang untuk mengumpulkan data-data 

yang peneliti perlukan dalam proses analisis. Adapun teknik penelitian yang peneliti gunakan 

pada penelitian ini adalah teknik deskriptif. Peneliti berusaha mendeskripsikan data-data yang 

telah peneliti peroleh melalui pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara mempersiapkan instrumen penelitian berupa alat rekaman langsung (laptop) guna 

memperoleh data tentang kemampuan lafal, diksi, dan struktur kalimat bahasa Indonesia siswa 

dan mempersiapkan lembaran nama-nama siswa yang ditunjuk untuk berpidato di depan kelas. 

Teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis dari aspek ketepatan lafal yang 

diucapkan siswa, menganalisis dari aspek ketepatan diksi yang dilakukan siswa, dan 

menganalisis struktur kalimat bahasa Indonesia siswa. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:485), arti kata lafal adalah cara 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa. 

Sementara menurut Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia (2009:326), lafal adalah ucapan, 

sebutan lafas, perkataan ujaran, penuturan, bunyi, sepal (cak). 

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh berkaitan dengan lafal bahasa Indonesia 

pada siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang Tahun Ajaran 

2011/2012, maka dapat dianalisis berdasarkan aspek fonetiknya sebagai berikut: 

1) Fonem /r/ dan /h/ cenderung hilang atau luluh dalam pelafalan. 

Contoh:  a. [suku] untuk kata syukur 



c. [koto] untuk kata kotor 

2) Fonem /t/ dan /h/ cenderung hilang atau luluh dalam pelafalan. 

Contoh:   a. [selamak] untuk kata selamat 

b. [kehadirak] untuk kata ke hadirat 

 

3) Fonem /t/ cenderung berubah menjadi fonem /k/ dalam pelafalan. 

Contoh:   a. [dapak] untuk kata dapat 

b. [mendapakkan] untuk kata mendapatkan 

 

4) Fonem /b/ cenderung berubah menjadi fonem /k/ jika berada di akhir kata. 

 Contoh: [wajik] untuk kata wajib 

 

 

Kata diksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu diction. Kata diction diserap dalam bahasa 

Indonesia menjadi diksi, yang berarti kata. Arti kata diksi adalah pemilihan kata yang 

bermakna tepat atau selaras untuk mengungkapkan gagasan  pokok pembicaraan terhadap 

pendengar. 

Berdasarkan penelitian, Peneliti membagi beberapa aspek dalam melakukan penelitian 

tehadap siswa  berpidato. Untuk diksi ada tiga aspek yang menjadi pusat perhatian, yaitu (1) 

ketidakbakuan diksi; (2) ketidakefesienan diksi; dan (3) ketidaktepatan diksi. Adapun hal yang 

dijumpai berkaitan dengan ketiga aspek tersebut adalah: 

 

1) Ketidakbakuan Diksi 

a. …karena bisa aja kita terpengaruh sama orang itu. 

    Kata „aja‟ tidak baku, yang bakunya adalah saja. 

 

b. …yang tinggal di situ. 

    Kata „situ‟ tidak baku, yang bakunya adalah sana. 

 

 

2) Ketidakefesienan Diksi 

 (1) …janganlah kita sembarangan bergaul dengan orang yang tidak kita kenal…. 

      Agar kalimat tersebut efesien, seharusnya kalimat tersebut adalah… 

      Jangan bergaul sembarangan! 

 

(2) Janganlah kamu merokok di seusia kita ini. 

     Agar kalimat tersebut efesien, seharusnya kalimat tersebut adalah… 

     Jangan merokok seusia kita ini! 

 

3) Ketidaktepatan Diksi 

     1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada…. 

         Kata panjatkan tidak tepat, yang tepat adalah mengucapkan. 

 

        2. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa  

            karena rahmat dari Tuhan kita bisa berkumpul bersama di hari ini. 

         Kata panjatkan tidak tepat, yang tepat adalah mengucapkan. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:860), arti kata struktur adalah cara 

bagaimana sesuatu disusun atau dibangun. Dengan kata lain, struktur kalimat adalah susunan 

kata-kata di dalam kalimat bahasa Indonesia.Sementara menurut Alwi (1998:312), 

menyatakan bahwa struktur kalimat bahasa Indonesia yang benar adalah mengikuti pola 



SPOK (subyek, prediket, obyek, dan keterangan) atau pola SPPK (subyek, prediket, 

pelengkap, dan keterangan). 

Struktur kalimat bahasa Indonesia yang digunakan siswa dalam pidato yang 

disampaikan sering terjadi kesalahan. Hal tersebut sebagaimana terlihat berikut ini: 

 

1. …karena bisa aja kita terpengaruh sama orang itu. 

    Struktur kalimat yang benar untuk kaimat tersebut adalah: 

   ….karena kita bisa saja terpengaruh oleh orang tersebut. 

 

4. Yang saya hormatin guru-guru yang telah membimbing saya…. 

    Struktur kalimat yang benar untuk kaimat tersebut adalah: 

    Yang saya hormati, guru-guru pembimbing…. 

 

5. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa… 

    Struktur kalimat yang benar untuk kaimat tersebut adalah: 

    Kita mengucapkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa… 

 

 

 

4.Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap lafal, diksi, dan 

struktur kalimat pada siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira 

Tanjungpinang Tahun Ajaran 2011-2012 maka dapat disimpulkan lafal yang sering digunakan 

siswa belum tepat, sering terjadi kesalahan dalam pengucapannya, diksi yang sering 

digunakan siswa sering terdapat tidak baku, tidak efesien, dan tidak tepat, struktur kalimat 

bahasa Indonesia yang digunakan siswa dalam pidatonya sering tidak sesuai dengan struktur 

kalimat bahasa Indonesia yang benar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis memberikan 

rekomendasi (1) lafal bahasa Indonesia siswa perlu diperbaiki agar kesalahan yang ada tidak 

terus terjadi. Terutama oleh guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas X, (2) kemampuan 

siswa dalam memilih kebakuan diksi, penggunaan diksi yang efesien, dan kemampuan siswa 

memilih diksi yang tepat perlu ditingkatkan. Guru bahasa Indonesia perlu memberikan 

remedial agar siswa mampu dan terampil menggunakan diksi, (3) agar struktur kalimat bahasa 

Indonesia yang digunakan siswa tepat maka perlu siswa diberikan latihan yang cukup, dan (4) 

siswa perlu melakukan latihan yang cukup agar kemampuan lafal, diksi, dan penyusunan 

kalimatnya lebih baik dari sebelumnya. 
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