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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan dan kesesuaian diksi yang digunakan 

siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tanjungpinang dalam menulis surat 

pribadi bersifat resmi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes. Penggunaan diksi dalam menulis surat pribadi pada 

siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tanjungpinang menunjukkan hasil 66% yang 

kualifikasinya baik dengan tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil. 

 

Kata kunci: Analisis, Diksi, Menulis, Surat Pribadi 

 

Abstract 

This study aims to determine the accuracy and appropriateness of diction used class VII 

Junior High School 10 Tanjungpinang in writing a personal official letter. The method used 

is descriptive quantitative method. The test was used for the data collection techniques. The 

use of diction in writing a personal letter to junior high school students 10 Tanjungpinang 

shows the results of 66% with a good qualification success rate of successful learning. 
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1. Pendahuluan 

Ada dua macam sifat surat pribadi, pertama surat pribadi bersifat perorangan, 

yang kedua surat pribadi bersifat resmi. Beberapa permasalahan mengenai kemampuan 

menulis surat pribadi bersifat resmiyang ditemukan peneliti antara lain, bahasa dan kata-

kata yang digunakan siswa dalam menulis surat pribadi bersifat resmi belum baku dan 

sering menggunakan bahasa yang tidak formal. Kesulitan itu terjadi karena siswa masih 

terbiasa menggunakan bahasa yang kurang baku dalam menulis surat, terutama surat yang 

bersifat resmi. Siswa sulit mengaplikasikan bahasa lisan menjadi bentuk tulisan, karena 

tidak terbiasa dan kurangnya pengetahuan tentang Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

 

 



 
 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggukan tes. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik tabulasi dan persentase. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Tanjungpinang berjumlah 187 siswa. Dalam penelitian ini jumlah sampel 25% dari 

populasi sebanyak 45 siswa yang pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan teknik 

sampel random/acak. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk skor ketepatan penggunaan diksi sebesar 

62%, untuk skor kesesuaian penggunaan diksi sebesar 71%. Sedangkan pencapaian tujuan 

pembelajaran sebagai kemampuan menulis surat pribadi bersifat resmi pada ketepatan dan 

kesesuaian dalam menggunakan diksi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 

10 Tanjungpinang adalah 66% yang kualifikasinya baik dengan tingkat keberhasilan 

pembelajaran berhasil. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Skor nilai rata-rata kelas untuk kemampuan menulis surat pribadi bersifat resmi 

yang diperoleh siswa yaitu 5,29. Maka nilai akhir dari seluruh kemampuan menulis surat 

pribadi bersifat resmi pada ketepatan dan kesesuaian diksi pada siswa kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Tanjungpinang adalah 66% yang kualifikasinya baik dengan 

tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil. 

Jadi sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti, yaitu kemampuan menulis 

surat pribadi bersifat resmi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Tanjungpinang tergolong baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hasil dari siswa 

menulis surat pribadi bersifat resmi tergolong baik. Maka hipotesis peneliti dapat diterima.  

 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, antara 

lain: 

1. Guru Bahasa Indonesia hendaknya selalu  melatih siswa untuk membiasakan menulis, 

agar siswa terbiasa dan mampu menggunakan bahasa lisan menjadi bentuk tulisan. 



 
 

2. Guru Bahasa Indonesia  hendaknya lebih sering menjelaskan kepada siswa tentang 

Ejaan Yang Disempurnakan. 
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