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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini ada dua yaitu (1) mendeskripsikan jenis Penggunaan 
Diksi pada Kolom Unek-unek dalam Surat Kabar Harian Warta Jateng. (2) 
mendeskripsikan makna terjadinya Penggunaan Diksi pada Kolom Unek-unek 
dalam Surat Kabar Harian Warta Jateng. 
 Penelitian ini Penelitian ini menyangkut masalah mengenai bagaimana 
penggunaan diksi pada Kolom Unek-unek dalam Surat Kabar Harian Warta 
Jateng. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian 
dalam penelitian ini adalah menfokuskan pada penggunaan diksi pada Kolom 
Unek-unek dalam Surat Kabar Harian Warta Jateng edisi Oktober 2012. Data 
dalam penelitian ini adalah penggunaan diksi pada Kolom Unek-unek dalam 
Surat Kabar Harian Warta Jateng. Sumber dalam penelitian ini adalah sumbar 
tertulis yang berupa surat kabar harian warta jateng khususnya kolom unek-unek 
yang berisi tentang berbagai kritik masyarakat di Jawa Tengah. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode agih. 
 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pemakaian diksi pada 
Kolom Unek-unek dalam Surat Kabar Harian Warta Jateng, yaitu (1) Pemakaian 
kata khusus, (2)Pemakaian kata asing: (a) pemakaian kata dari bahasa Inggris, 
(b) pemakaian kata dari bahasa daerah (jawa),(3) pemakaian kata-kata indria (a) 
penggunaan indria pengelihatan, (b) penggunaan indria pengecapan, (4) 
Penggunaan kata-kata bersinonim, (5) Penggunaan kata-kata berantonim, (6) 
Penggunaan kata konotasi (7) Penggunaan kata denotasi. 

  
Kata kunci: Diksi dan kolom unek-unek 
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PENDAHULUAN 

Penelitian merupakan upaya yang sistematis untuk menjelaskan dunia di 

sekitar kita yang berguna bagi pencapaian suatu tujuan kehidupan. Adapun tujuan 

penelitian bahasa adalah menemukan kebenaran ilmiah melalui upaya yang 

sistematis untuk menjelaskan, memahami, memecahkan dan mengantisipasi 

masalah-masalah, sehingga peneliti semakin memahami berbagai kebenaran 

dalam dunia pendidikan dan pengajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia. 

Adapun penelitian merupakan art and science guna mencari jawaban 

terhadap suatu permasalahan, karena merupakan seni dan ilmiah, penelitian juga 

akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasikan adanya perbedaan 

tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian dapat pula diartikan 

sebagai cara pengamatan atau inkuiri dan mempunyai tujuan untuk mencari 

jawaban permasalahan atau proses penemuan,baik discovery maupun invention . 

Discovery diartikan sebagai hasil penemuan yang sebetulnya memang sudah ada. 

Invention dapat diartikan sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru 

dengan dukungan fakta (Syamsudin dan Damaianti, 2009:3). 

Gorys Keraf (2005: 21) mengungkapkan bahwa kata merupakan bentuk 

atau unit paling kecil dalam bahasa yang mengandung konsep atau gagasan. 

Kegiatan komunikasi, kata-kata dijalinkan menjadi satu dalam suatu konstruksi 

yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis yang ada dalam suatu 

bahasa, untuk menyatakan kata-kata yang dipakai untuk mengungkapkan ide atau 

gagasan, seorang penutur harus memperhatikan ketepatan kata yang akan 

digunakan. Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata yang dipakai 

untuk menyampaikan idea tau gagasan, tetapi pilihan kata tidak hanya 

mempersoalkan kata yang dipilih itu dapat diterima atau tidak merusak suasana 

yang ada. Kata merupakan alat penyalur gagasan, semakin banyak kata yang 

dikuasai seseorang, maka semakin banyak pula ide atau gagasan yang dikuasainya 

dan diungkapkan. 

Seorang yang menguasai banyak gagasan atau luas kosakatanya dengan 

mudah dan lancar melakukan komunikasi dengan orang lain. Salah satu contoh 

seorang mahasiswa harus mengutuk dirinya karena dalam menghadapi soal-soal 



3 

 

ujian ia mengetahui gagasannya, tetapi tidak menghadapi soal-soal ujian ia 

mengetahui kata atau istilahnya, sebaliknya ia mengetahui kata atau istilahnya 

tetapi tidak mengetahui gagasan yang didukungnya. Berdasarkan contoh kedua 

pada aspek itu, kata dan gagasan sama pentingnya, keduanya harus diketahui dan 

dikuasai.  

Pemakaian bahasa dalam surat kabar sudah selayaknya dikemas dalam 

bentuk yang menarik dan memiliki karakter, dengan demikian pembaca tidak akan 

merasa jenuh ketika membaca surat kabar. Selain pada bentuk kebahasaan yang 

menarik, didalam surat kabar juga banyak terdapat bermacam-macam kolom yang 

turut meramaikan isi dari surat kabar. Jadi kolom merupakan bagian penting 

dalam sebuah koran atau surat kabar. Dengan berbagai variasi-variasi tersebut 

maka pembaca juga akan termotivasi untuk membaca surat kabar. Selain itu, juga 

untuk membantu mempertahankan kedudukan  surat kabar itu sendiri sebagai 

salah satu jenis komunikasi massa yang tetap digemari oleh masyarakat yang 

ingin terus menggali informasi melalui surat kabar. 

Salah satu fungsi komunikasi massa yaitu untuk menyiarkan informasi. 

Informasi-informasi tersebut dikemas dalam bentuk berita yang mencangkup 

peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di sekitar daerah tempat tiggal maupun di 

luar tempat tinggal. Masyarakat membeli dan berlangganan surat kabar setiap 

minggu bahkan setiap hari karena memerlukan informasi mengenai peristiwa yang 

terjadi. Fungsi lain dari surat kabar sendiri yaitu mendidik, menghibur, koreksi 

dan mediasi. Fungsi tersebut merupakan fungsi pelengkap yang dapat di temukan 

dalam bentuk artikel atau gagasan, cerita dan sebagainya. setiap surat kabar 

menyediakan rubrik yang di dalamnya salah satunya yaitu terdapat kolom. Tulisan 

ini akan menelaah salah satu kolom dalam Surat Kabar harian Warta Jateng, yaitu 

Kolom Unek-unek. Kolom Unek-unek ini berisi tentang suara-suara rakyat tentang 

kritikan, keluhan ataupun memeberikan masukan terhadap segala hal yang terjadi 

di provinsi Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan dalam Kolom Unek-unek sangat 

beragam. Pengirimnya dari berbagai daerah di provinsi Jawa tengah, sehingga 

aspek kebahasaan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu Diksi atau pilihan kata. 
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Diksi yang mudah difahami membantu pembaca atau mempermudah 

pembaca menangkap isi bacaan, karena dengan diksi yang mudah difahamilah 

para pembaca koran dapat dengan mudah menangkap apa yang dimaksudkan 

dalam bacaan tersebut. Koran harus menggunakan diksi yang santun, singkat, 

padat, dan jelas tetapi juga tetap diuraikan secara tuntas dan tanpa mengurangi 

makna atau inti dari artikel atau berita tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

menganalisis diksi karena penulis tertarik pada fenomena-fenomena kebahasaan 

yang terdapat dalam Penggunaan Diksi pada Kolom Unek-unek dalam Surat 

Kabar Harian Warta Jateng. Kebahasaan dalam Rubrik Unek-unek memberi 

variasi untuk menggambarkan karakter pada bagian yang berhubungan dengan 

diksi. Adapun judul penelitian ini adalah “Penggunaan Diksi pada Kolom Unek-

unek dalam Surat Kabar Harian Warta Jateng”. 

Adapun rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. 

Peneliti melakukan penelitian pada jenis dan makna terjadinya Penggunaan Diksi 

pada Kolom Unek-unek dalam Surat Kabar Harian Warta Jateng. Tujuan 

penelitian yaitu mendeskripsikan jenis dan makna terjadinya Penggunaan Diksi 

pada Kolom Unek-unek dalam Surat Kabar Harian Warta Jateng. 

Hasil dari suatu penelitian tentu diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pembacanya, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Segi teoritis: 

penelitian ini diharapkan mampu  menambah wawasan mengenai analisis terhadap 

diksi dan secara praktis penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca 

dalam memahami Penggunaan Diksi pada Kolom Unek-unek dalam Harian Warta 

Jateng. Selain itu juga dapat memberikan bahan acuan bagi pembaca dan calon 

peneliti lain untuk melakukan penelitian pada objek yang berkaitan dengan diksi.  

PENELITIAN YANG RELEVAN 

Untuk lebih memvalidkan penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini  

peneliti memuat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

Syarifudin (2006) menulis skripsi berjudul Diksi dan Majas Serta Fungsinya 

dalam Novel Jangan Beri Aku Narkoba Karya Alberthiene Endah. Penelitian ini 
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membahas tentang diksi, gaya bahasa, dan fungsi yang digunakan pengarang 

novel Jangan Beri Aku Narkoba. Pengarang Albertene Indah tidak sepenuhnya 

menggunakan bahasa Indonesia untuk mengekspresikan gagasannya, tetapi 

memanfaatkan unsur-unsur bahasa lain seperti pemanfaatan bahasa jawa, 

pemanfaatan bahasa Arab, pemanfaatan bahasa Inggris, dan pemanfaatan bahasa 

Betawi. Dalam penelitian ini diksi berfungsi untuk menghaluskan kata dan 

kalimat agar terasa lebih indah. Selain itu dalam penelitian ini diksi juga 

mempunyai fungsi mendukung jalan cerita agar lebih runtut dalam 

mendeskripsikan tokoh. Tujuan penelitian dari Imam Syarifudin ini untuk 

memperoleh deskripsi objek tentang diksi, majas, dan fungsi yang digunakan 

dalam novel Jangan Beri Aku Narkoba karya Alberthiene Endah. 

Persamaan penelitian Sarifudin (2006) dengan penelitian ini yaitu tentang 

Diksi perbedaannya terletak pada objek penelitiannya saja. Penelitian yang 

peneliti lakukan adalah penggunaan diksi pada kolom unek-unek dalam harian 

warta jateng. Adapun penelitian yang dilakukan Syarifudin ini adalah diksi dan 

majas serta fungsinya dalam novel jangan beri aku Narkoba karya Alberthiene 

Endah. 

Sulistiyowati (2011) dalam penelitian skripsinya berjudul “Penggunaan 

Diksi pada Isi Pesan  Situs Yahoo Messenger Untuk Komunikasi Pergaulan di 

Internet”. Penelitian ini mengkaji bentuk pemakaian diksi yaitu pemakian kata-

kata khusus, pemakaian kata-kata khusus, pemakaian kata-kata istilah asing, 

pemakaian kata-kata indra, penggunaan kata bersinonim, penggunaan kata 

konotasi, dan penggunaan kata denotasi. Penelitian ini mendeskripsikan jenis 

penggunaan diksi isi pesan pada situs Yahoo Messenger untuk komunikasi 

pergaulan di internet. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah  sama-sama meneliti tentang 

penggunaan diksi. Perbedaanya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sulistiyowati yaitu berjudul “Penggunaan Diksi pada Isi Pesan  

Situs Yahoo Messenger Untuk Komunikasi Pergaulan di Internet”. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskiptif 

kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penggunaan Diksi pada 

Kolom Unek-unek dalam Surat Kabar Harian Warta Jateng edisi Oktober 2012.   

Data dalam penelitian ini yaitu Penggunaan Diksi pada Kolom Unek-unek dalam 

Surat Kabar Harian Warta Jateng Edisi Oktober 2012. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data tertulis yang terdapat pada Kolom Unek-unek dalam 

Surat Kabar Harian Warta Jateng Edisi Oktober 2012. Berdasarkan objek 

penelitian yang dianalisis tersebut maka penulis dalam menganalisis 

menggunakan metode simak dengan teknik catat, yaitu menyimak dengan 

menggunakan bahasa (Sudaryanto dalam Yuliana, 2009). Langkah pertama yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak. Metode ini digunakan untuk 

melakukan menyimak langsung data yang diteliti, kemudian dilakukan pula 

dengan menggunakan teknik catat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu pengumpulan data yang berupa kata-kata, dan bukan angka-angka 

dan disampaikan dalam bentuk verbal (Moleong dalam Miftahurrosyad, 2010). 

Setelah data terkumpul pembahasan dilakukan dengan metode agih. Penyajian 

hasil analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian hasil analisis 

secara informal, yaitu dengan perumusan kata-kata biasa walaupun 

terminologinya sama (Sudaryanto, 1993: 145). Metode informal di dalam analisis 

ini merupakan pembuktian terhadap masalah yang cara penyelesaiannya dengan 

menggunakan kata-kata biasa bukan dengan menggunakan angka dan hasil akhir 

dari penelitian ini disimpulkan, kemudian disusun menjadi sebuah laporan 

penelitian. 

HASIL PENELITIAN 

Setelah data terkumpul dan dikelompokkan, selanjutnya yaitu melakukan 

analisis data. Pemiihan kata yang tepat pada kolom Unek-unek mampu mewakili 

pesan yang disampaikan oleh penulis melalui kolom Unek-unek. Dengan 

melakukan analisis data dalam penelitian ini ditemukan adanya karakteristik diksi. 
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1. Pemakaian Kata-kata khusus 

“PETUGAS di pos polisi Secang beraninya menilang mobil pribadi 
saja. Sementara bus dan angkutan umum lain yang jelas-jelas 
melanggar marka jalan justru dibiarkan.” (DWJ/09) 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari alat transportasi. 

Mereka menggunakan alat transportasi saat mereka berpergian dengan jarak 

yang cukup jauh, apabila mereka jalan kaki akan terasa lama dan juga merasa 

lelah. Oleh karena itu mereka menggunakan alat transportasi seperti mobil, 

bus, dan lain sebagainya. Seperti kata bus (DWJ/09), adalah kata khusus dari 

kata frasa angkutan umum . Informasi yang disampaikan  (DWJ/09) yaitu 

bahwa oknum Polisi yang bertugas di Secang hanya berani menilang mobil 

pribadi. 

“SINYAL Indosat di kawasan Unnes, Gunungpati, Semarang setiap 
malam mengalami gangguan. SMS dan telepon nyaris tak bisa. Mohon 
masalah ini cepat diseleseikan, karena banyak kaum muda yang 
memakai Indosat. Terima kasih Warta Jateng.” (DWJ/10) 

Frasa kawasan Unnes (DWJ/10) merupakan kata khusus dari kata 

umum gunung pati. Gunung Pati Merupakan salah satu kecamatan di kota 

semarang. Kata gunung pati sebenarnya merupakan kata khusus dari kata 

umum semarang, namun dalam kalimat tersebut (DWJ/10) frasa kawasan 

unnes lebih khusus dari pada kata gunung pati, karena kawasan UNNES 

terletak di kecamatan Gunung Pati. Pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa 

sinyal indosat setiap malam mengalami gangguan. Kata-kata pada data di atas 

semakin khusus dengan sebuah kata atau istilah, semakin dekat titik persamaan 

dan pertemuan yang dapat dicapai  antara penulis dan pembaca, sebaliknya 

semakin umum sebuah istilah, semakin jauh pula titik pertemuan antara penulis 

dan pembaca. 

2. Pemakaian Istilah Asing 

a. Pemakaian Bahasa Inggris 

“SEGERA bangun flyover Gombel Tueku Umar agar BRT koridor II 
tidak terjebak macet kronis di Jatingaleh. Terima kasih”. (DWJ/03) 



8 

 

Istilah flyover (DWJ/03) merupakan kata umum yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah flyover jika di terjemahkan 

dalam bahasa Indonesia berarti jembatan layang. Istilah flyover lebih sering 

digunakan oleh masyarakat daripada frasa jembatan layang, sehingga tidak 

ada kekhawatiran  kata tersebut tidak dimengerti pembaca. Selain itu 

penggunaan istilah asing lebih singkat. 

b. Penggunaan Bahasa Daerah 

“BALI ndeso dalane rusak, jalan Grompol-Jambangan rusak parah, 6 
tahun ra mambu aspal, mbok sekali-kali pak gubernur lewat biar 
diaspal”. (DWJ/23) 

Kalimat bali ndeso dalane rusak artinya pulang kampung jalannya 

rusak, dan kalimat 6 tahun ra mambu aspal memiliki arti enam tahun 

tidak bau aspal. Sama juga dengan pernyataan sebelumnya, apabila di 

sesuaikan artinya saja tanpa mengetahui maknanya, kalimat tersebut 

(DWJ/23) tidak logis. Maka makna dari kalimat pada data tersebut juga 

akan parafrasekan demikian, “Pulang kampung jalannya rusak , jalan 

Grompol-Jambangan rusak parah, selama enam tahun tidak pernah diaspal 

lagi, saya berharap sekali-kali pak gubernur lewat biar diaspal”. 

3. Pemakaian Kata-kata Indria 

a. Penggunaan Indria Pengelihatan 

“SEBAGAI pelanggan Trend Shope kami cukup terganggu saat 
berbelanja baju akibat pemutaran musik dengan volume kencang. Kami 
berharap hal ini bisa menjadi perhatian manajemen agar pelayanan toko 
ke depan semakin baik. Terima Kasih”. (DWJ/19) 

Kata kencang (DWJ/09) dalam diksi merupakan pernyataan indria 

pengelihatan. Kata-kata tersebut digunakan karena kata indria melukiskan 

suatu sifat yang khas dari pencerapan panca indria sehingga pemakaiannya 

harus tepat. Makna yang terdapat pada data tersebuat memberi hubungan 

antara satu indria dengan indria lain yang dirasa begitu rapat. Pemakaian 

kata indria pada data tersebut bertujuan untuk memberitahukan kondisi 
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jalan, kota, maupun tempat lain yang berada di daerah Jawa Tengah. Kata 

kencang (DWJ/09) dapat diganti dengan kata keras, dan lebih padu apabila 

digabungkan dengan kata volume untuk melukiskan suatu sifat yang khas 

dari pencerapan indria pendengaran. Namun pemilihan kata Kata kencang 

(DWJ/09) juga tidak bermasalah karana pembaca juga dapat mengetahui 

maksud dari penulis. 

b. Penggunaan Indria Pengecapan 

“TOLONG tertibkan para pengemis yang berkeliaran di sekitar makam 
Sunan Kudus. Sungguh sangat mengganggu dan tak enak dilihat”. 
(DWJ/23) 

Kata enak (DWJ/23) pada data tersebut, dalam diksi termasuk 

pernyataan indria pengecapan. Kata tersebut digunakan karena kata indria 

melukiskan suatu sifat yang khas dari pencerapan panca indria sehingga 

pemakaiannya harus tepat, makna yang terdapat dalam data tersebut 

menunjukan adanya hubungan yang erat antara indria yang satu dengan lain. 

Pemakaian kata indria pada data tersebut bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada pembaca bahwa pengemis yang berada disekitar makam 

Sunan Kudus sangat menggangu pemandangan disekitarnya. 

Ada beberapa kata yang dapat menggantikan kata enak (DWJ/23). 

Seperti kata, indah dan sedap. Jika kata indah yang digunakan kata tersebut 

akan melukiskan penggunaan indria pengelihatan dan lebih padu karena 

kata tersebut digunakan untuk menggambarkan suatu tempat atau 

pemandangan. Jika kata sedap yang digunakan maka kalimat tersebut 

melukiskan adanya penggunaan indria pengecapan. Hal ini sama dengan 

kata enak (DWJ/23), yang juga melukiskan adanya penggunaan indria 

pengecapan. Jadi pemilihan kata enak (DWJ/23) juga tidak bermasalah 

karana pembaca juga dapat mengetahui maksud dari penulis.  
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4. Penggunaan Kata Bersinonim 

“KOLAM renang GOR Jatidiri airnya sangat kotor! Sudah mahal 
airnya keruh. Kualitasnya mengecewakan. Pengelola kolam harusnya 
memperhatikan kualitas air. Kalau terus seperti ini siapa yang berenang 
disana? “(DWJ/02) 

Kata kotor (DWJ/02) memiliki makna tidak jernih, buram, tidak 

bening, begitu juga kata keruh (DWJ/02) juga memiliki makna yang sama 

yaitu tidak jernih, buram, tidak bening. Begitulah makna kata kotor dan 

keruh apabila dikaitkan dengan kalimat pada tersebut (DWJ/02). Kata tersebut 

bertujuan untuk memberikan informasi bahwa kolam renang GOR jatidiri 

airnya tidak sehat dan seharusnya  rutin untuk selalu dibersihkan, sehingga 

pengunjung yang ingin berenang di tempat itu merasakan kenyamanan dengan 

airnya yang jernih, bersih dan sehat untuk berenang. 

“DIANTARA banyak provider hanya Telkomsel yang paling pelit 
memberi bonus dan gratisan. Ayo, jangan pelit terhadap konsumen, 
sebelum pelanggan beralih ke provider lain”. (DWJ/25) 

Kata konsumen (DWJ/25) memiliki makna pemakai barang hasil 

produksi atau pemakai jasa. Kata pelanggan (DWJ/25) juga memiliki makna 

yang sama yaitu pemakai barang hasil produksi atau pemakai jasa. Kalimat 

pada data diatas (DWJ/25) memiliki tujuan yaitu menyampaikan informasi 

kepada pembaca dan pihak Telkomsel supaya telkomsel tidak pelit dalam 

memeberikan bonus kepada pengguna jasa Telkomsel.  

5. Penggunaan Kata Berantonim 

“JEMBATAN Kalipancur pembangunannya lambat. Bahkan lebih 
cepat proyek pelebaran jembatan kanal barat. Mohon pejabat 
berwenang memperhatikan masalah ini”. (DWJ/03) 

Kata lambat (DWJ/03) pada data tersebut memiliki makna pelan, tidak 

berjalan lancar, terhambat, sedangkan kata cepat (DWJ/03) meiliki makna 

dengan segera, jadi kata cepat dan lambat merupakan kata yang berantonim 

karena meiliki makna yang bertentangan atau berlawanan. 
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“PELAYANAN PLN benar-benar parah. Setiap hari Sabtu didaerah 
krobokan, semarang barat. Selalu terjadi pemadaman listrik. Mulai pagi 
hingga sore. Apa ndak mkir ya, kalau masyarakat ingin menikmati hari 
libur mereka. Tarif saja naik, pelayanan malah anjlok”. (DWJ/07) 

Kata naik (DWJ/07) pada data diatas bermakna meningkat, semaikin 

bertambah, atau semakin tinggi, sedangkan kata anjlok (DWJ/07) mempunyai 

makna menurun, semakin rendah, atau semakin berkurang, dengan demikian 

kata naik dengan anjlok (DWJ/07) memiliki makna yang bertentangan atau 

berlawanan, sehingga kedua kata tersebut merupakan lawan kata atau 

berantonim. 

6. Penggunaan Kata Konotasi 

“HUJAN deras yang hanya berlangsung sekitar 1 jam pada Sabtu 
malam telah menjadikan kawasan Simpanglima bak kolam besar yang 
tak bisa dilalui pengendara. Pemkot harus waspada. Ini belumlah 
puncak penghujan. Bagaimana jika hujan berlangsung lebih dari 3 jam? 
Semarang bukan lagi Kota Atlas tapi jadi Kota Atlantis.” (DWJ/19) 

Kota Semarang selama iini di kenal sebagai kota Atlas (DWJ/19). Kata 

ATLAS pada Frasa kota Atlas (DWJ/19) merupakan singkatan dari Aman, 

Tertib, Lancar, Asri dan Sehat. Pada ungkapan Semarang bukan lagi Kota 

Atlas tapi jadi Kota Atlantis (DWJ/19) merupakan ungkapan sindiran bagi 

pemerintah kota Semarang. Kata Atlantis (DWJ/19) bermakna lautan. Jadi 

ungkapan Semarang bukan lagi Kota Atlas tapi jadi Kota Atlantis (DWJ/19)  

artinya, kota Semarang saat ini bukan lagi kota yang Aman, Tertib, Lancar, 

Asri dan Sehat melainkan kota yang selalu terkena banjir dimusim hujan. 

7. BALI ndeso dalane rusak, jalan Grompol-Jambangan rusak parah, 6 
tahun ra mambu aspal, mbok sekali-kali pak gubernur lewat biar 
diaspal. (DWJ/23) 

 

Kata 6 tahun ra mambu aspal berasal dari bahasa jawa yang 

mempunyai arti enam tahun tidak berbau aspal, namun kata enam tahun ra 

mambu aspal (DWJ/23) bukan itu artinya, jika diartikan demikian enam tahun 

tidak berbau aspal, maka keseluruhan kalimat tersebut tidak logis. Kata enam 



12 

 

tahun ra mambu aspal (DWJ/23) bermakna selama enam tahun tidak pernah 

di aspal. Informasi yang disampaikan pada data tersebut yaitu bahwa jalan  

Grompol-Jambangan rusak parah, karena sejak enam tahun yang lalu jalan 

tersebut tidak pernah di aspal lagi. 

8. Penggunaan Kata Denotasi 

“ORANG Indonesia yang belum menikmati listrik 69,6 juta jiwa. 
Saya usulkan pemerintah menyediakan Kontainer PLTS sebanyak 
mungkin di 524 kabupaten/ kota sehingga tidak membutuhkan 
investasi jaringan”. (DWJ/25) 

Kata orang indonesia (DWJ/19) diartikan orang yang tinggal di 

Indonesia. Jadi makna keseluruhan kalimat tersebut logis dan mudah untuk 

dipahami. Makna orang indonesia  (DWJ/19) adalah orang yang lahir dan 

tinggal di Negara Indonesia. Makna orang indonesia (DWJ/19) pada data 

tersebut merupakan makna denotasi, karena makna denotasi merupakan makna 

sebenarnya.  

MENGURANGI kecelakaan lalu lintas, jalur sepeda motor harus 
terpisah, Shelter PKL dibangun di atau trotoar, perbanyak jalur 
searah, pasang alarm di perlintasan KA, dan angkutan umum hanya 
dapat berhenti di halte. (DWJ/10) 

Kata jalur sepeda motor (DWJ/10) diartikan jalur yang dilalui  sepeda 

motor. Jadi makna keseluruhan kalimat tersebut logis dan mudah untuk 

dipahami. Makna jalur sepeda motor (DWJ/10) adalah jalan yang digunakan 

khusus kendaraan beroda dua. Makna jalur sepeda motor (DWJ/10) pada data 

tersebut merupakan makna denotasi, karena makna denotasi merupakan makna 

sebenarnya yang terdapat pada kata tersebut.  

SIMPULAN 

 Dari pembahasan analisis penggunaan diksi pada kolom Unek-unek 

dalam surat kabar harian Warta Jateng, penulis mengambil beberapa 

simpulan  menengenai diksi yang digunakan yaitu sebagai berikut. 
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a. Pemakaian kata khusus terdapat pada kata demak, medoho, telogosari, 

krobokan, semarang, mangkang, bus, telkomsel, penodongan, 

perampasan, pembunuhan, gatotkaca, gareng, curanmor, jambret, 

begal, frasa  jalan A. Yani, travel bus joglosemar, kawasan Unnes. 

b. Pemakaian Istilah Asing 

1) Pemakaian istilah dari bahasa Inggris terdapat pada istilah flyover, 

outsourcing, debt collector, leasing, shelter, extraordinary crime, 

design operate by wire, swing voter, dan under pass. 

2) Pemakaian istilah dari bahasa Daerah (Jawa) terdapat pada istilah 

semrawut, teges, Ayo podo eling, bali ndeso dalane rusak, 6 tahun 

ra mambu aspal, mbok.  

c. Pemakaian Kata-kata Indria 

1) Penggunaan Indria Pengelihatan pengelihatan terdapat pada kata 

kotor, keruh, rusak, rapi, semrawut, bersih, indah, dan kencang. 

2) Penggunaan Indria Pengecapan terdapat pada kata enak. 

d. Penggunaan kata bersinonim terdapat pada kata rakyat dengan 

masyarakat, keruh dengan kotor, dan konsumen dengan pelanggan. 

e. Penggunaan kata berantonim terdapat pada kata jual dengan beli, lambat 

dengan cepat, kebatilan dengan kebenaran, terselubung dengan terang-

terangan, naik dengan anjlok, maju dengan mundur, atas dengan 

bawah, depan dengan belakang, kiri dengan kanan, rakyat dengan 

pemerintah. 
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f. Penggunaan makna konotasi terdapat pada klausa kebakaran jenggot, 

frasa banjirnya lokasi maksiat, klausa rakyat di belakang kalian, klausa 

negara ini mungkin sedang sakit kronis, klausa maksiat menjamur di 

stasiun mbrumbung, frasa aparat justru menutup mata, klausa 

semarang bukan lagi kota atlas tapi jadi kota atlantis, klausa 6 tahun 

ra mambu aspal, klausa makelar pasti akan gigit jari, frasa sapi perah 

(kerja rodi di zaman penjajahan. Sudah menyerupai sapi perah), kata 

bungkus (Agama hanya dijadikan bungkus untuk membenarkan aksi 

teror dan anarkisme), klausa belum tersentuh aspal, kata primadona 

(swing voter adalah primadona), frasa pengurus bersih (pemenang nanti 

adalah partai dengan pengurus bersih), frasa warung remang-remang, 

frasa para berdasi, frasa berilmu tinggi (predikat koruptor masih terlalu 

sopan bagi mereka, para berdasi dan berilmu tinggi), frasa penghijauan 

dikawasan rahtawu. 

g. Penggunaan makna denotasi terdapat pada frasa orang Indonesia, uang 

palsu, jalur sepeda motor, pak polisi, dan hujan deras. 

  Dari hasil analisis diksi yang telah dilakukan penulis juga 

dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar penggunaan diksi pada 

kolom unek-unek dalam surat kabar harian warta jateng sudah tepat dan 

hanya terdapat beberapa pilihan kata yang kurang tepat. 
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