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ABSTRAK 

 Akbar Barsyah. 2014. Kesalahan Diksi Dalam Rubrik Berita Finance Surat Kabar 
Tribun Batam. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan diksi dalam rubri 
berita finance surat kabar Tribun Batam, dan juga untuk mengetahui interpretasi 
berlainan apa saja yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan diksi dalam rubric 
berita Finance surat kabar Tribun Batam selama sebulan.  

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data 
dilakukan dengan cara teknik analisis data yaitu membaca teks berita finance, 
mencatat data, mengelompokkan, menganalisis data dan menyimpulkan hasil 
pengamatan. 

 Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu berita finance yang terdapat 
dalam surat kabar Tribun Batam edisi Maret 2013. Untuk menegetahui kesalahan 
diksi apa sajakah yang terdapat dalam rubric berita Finanace surat kabar Tribun 
Batam. Dengan menggunakan teknik analisis isi. Dari hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat kesalahan-kesalahan dalam penggunaan diksi di surat 
kabar tribun batam, sehingga menimbulkan interpretasi berlainan. 

 Peneliti berharap agar dalam memebuat berita lebih memeperhatikan 
ketepatan penggunaan diksi dalam penulisan berita, karena bila penggunaan diksi 
tidak tepat akan menimbulkan interpretasi berlainan bagi pembaca. 

Kata Kunci: Kesalahan Diksi, Rubrik Finance. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 Akbar Barsyah. 2014. Diction Fault in The Finance News Rubric in 
Tribun Batam Newspaper. 

 This research intent on to understand fault a diction un the finance rubric 
Tribun Batam newspaper, and to understand different interpretation effect in 
finanace news in rubric Tribun Batam newspaper during a month. 

 This research use a deskriptive qualitative method. The analisis to do with 
a analisis data technic, that is : read a news, record a data, classification data, 
analysis and conclude a research result.  

  Object in this research is a finance news rubric etc be able in Tribun 
Batam newspaper march edition 2013. To understand what is diction fault be able 
in finance news rubric Tribun Batam Newspaper with analysis contain technic. 
From the research result, can be conclude that be able fault a diction using in 
Tribun Batam newspaper until cause a differ interpretation. 

 Reseacher hope in making news more in order that precisely diction using 
in process of writing news, because if diction using is not precisely. Can make 
differ interpretation for  readers. 

Keywords: Diction fault, Finance rubric 

 

 

 

 

1. Pendahuluan  

Pada dasarnya manusia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, apalagi 
bila menyangkut tentang berita atau informasi. Untuk memenuhi rasa 
keingintahuan itu manusia mencari informasi atau berita dengan membaca, 
diantaranya dengan membaca surat kabar. Surat kabar yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah surat kabar Tribun Batam khususnya rubrik berita finance.  

Kebanyakan pembaca yang memilih surat kabar karena lebih praktis dan 
murah untuk mendapatkan berita dan informasi, tetapi banyak isi berita atau 
informasi surat kabar tidak bisa tersampaikan secara tepat kepada pembaca, 
karena beberapa faktor, Namun pada kajian ini lebih mengkhususkan masalah 



tentang kesalahan dalam penggunaan kata dan ketepatan  diksi. Jika penulis atau 
jurnalis salah dalam penggunaan diksi dalam penulisan berita di surat kabar, maka 
maksud yang disampaikan penulis tidak akan tersampaikan seluruhnya kepada 
pembaca atau bahkan ada pembaca yang tidak mengerti dengan maksud yang 
ingin disampaikan penulis karena makna kata-kata, kalimat, atau paragraf 
mengalami perubahan makna. Karena kesalahan penggunaan kata dan ketepatan 
diksi.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan-kesalahan 
penggunaan diks dan iinterpretasi apa saja yang disebabkan oleh penggunaan 
diksi tersebut dalam rubrick berita finance surat kabar Tribun Batam.   

 

2. Pembahasan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa 
terdapat kesalahan-kesalahan diksi yang digunakan dalam berita Finance surat 
kabar Tribun Batam sering yang tidak sesuai dengan persyaratan ketepatan diksi. 
Dengan demikian, bila diksi yang digunakan tidak tepat, akan menyebabkan 
informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca tidak tersampaikan 
dan bahkan menyebabkan interpretasi berlainan bagi pembaca. Hal ini sangat 
merugikan pembaca kerena surat kabar yang mereka beli untuk mendaptkan 
informasi tidak bisa dipahami sepenuhnya karena penggunaan diksi yang tidak 
tepat.  

 Jumlah data yang dianalisis secara keseluruhan adalah 21 berita, Dari 21 
berita tersebut yang tidak sesuai dengan persyaratan ketepatan diksi sebanyak 15 
berita. Hasil analisis tersebut diklasifikasikan sesuai persyaratan ketepatan diksi 
dengan rincian sebagai berikut. 

1. Membedakan secara cermat denotasi dari konotasi. Jumlah kesalahan yang 
ditemukan sebanyak 4 data dengan persentase 19%. 

2. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Jumlah 
kesalahan yang ditemukan sebanyak 3 data dengan persentase 14%. 

3. Membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Tidak ditemukan kesalahan. 

4. Hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Jumlah kesalahan yang ditemukan 
sebanyak 8 data dengan persentase 38%. 

5. Waspadalah terhadap penggunan akhiran asing dan kata-kata asing. 
Jumlah kesalahan yang ditemukan sebanyak 7 data dengan persentase 
33,3%. 

6. Kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara 
idiomatis.  Jumlah kesalahan yang ditemukan sebanyak 1 data dengan 
persentase 4,7%. 



7. Membedakan kata umum dan kata khusus. Jumlah kesalahan yang 
ditemukan sebanyak 5 data dengan persentase 23,8% 

8. Mempergunakan kata-kata indria yang menunjukkan persepsi khusus. 
Jumlah kesalahan yang ditemukan sebanyak 2 data dengan persentase 
9,52%. 

9. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah 
dikenal. Jumlah kesalahan yang ditemukan sebanyak 7 data dengan 
persentase 33,3%. 

10. Memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Jumlah kesalahan yang 
ditemukan sebanyak 2 data dengan persentase 9,52%.  

3.Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan terdapat 
kesalahan-kesalahan dalam penggunaan diksi dalam rubric berita finance surat 
kabar Tribun Batam. Jumlah data yang dianalisis secara keseluruhan adalah 21 
berita, Dari 21 berita tersebut yang tidak sesuai dengan persyaratan ketepatan 
diksi sebanyak 15 berita. 

  Rekomendasi yang dapat peneliti berikan sebagai berikut: 

1. Pilihlah kata dan kalimat yang sesuai, agar informasi yang ingin 
disampaikan dalam berita bisa dipahami oleh pembaca. 

2. Pilihlah kata dan kalimat yang sesuai dengan persyaratan ketepatan diksi 
agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan bagi pembaca. 

3. Jangan menggunakan istilah-istilah bahasa asing yang jarang digunakan, 
karena tidak semua pembaca mengerti tentang istilah tersebut. 

4. Jangan menggunakan kalimat atau  istilah yang  terlalu tinggi, karena tidak 
semua pembaca dapat memahaminya. 

5. Gunakan bahasa atau  kata-kata yang familiar bagi pembaca sehingga 
tidak menimbulkan interpretasi berlainan.   
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