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ANALISIS DIKSI PADA KARANGAN SISWA SMP MUHAMMADIYAH 

PANGKALPINANG 

ABSTRAK 

Dalam penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu mendeskripsikan kesalahan diksi 

pada karangan siswa kelas IX C SMP Muhammadiyah PangkalPinang tahun ajaran 

2017/2018, dan menganalisis diksi pada karangan siswa kelas IX C SMP 

Muhammadiyah PangkalPinang tahun ajaran 2017/2018. Mengkaji bagaimana 

kesalahan penggunanaan diksi atau pemilihan kata pada karangan siswa Kelas VII 

di SMP Muhammadiyah PangkalPinang. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. data dalam penelitian ini berupa karangan siswa SMP 

Muhammadiyah Pangkalpinang yang mengandung kesalahan diksi. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik simak dan catat. Teknik analisis 

data menggunakan teknik agih. Hasil penelitian ini yang terkait dengan penggunaan 

sufiks pada karangan siswa terdapat 10 data, dari 10 data terdapat 24 kesalahan 

dalam pemilihan kata atau diksi. Kesalahan itu anatara lain, jalan, menaiki, 

melakukan, terletak, menggunakan, besar, momen, sudah, mendapatkan, weekend, 

bertempatan, sigap, mengangkut, langsung, menyaksikan, anggota tubuh, 

berkeliaran, membuat, absen, menuju, lenyap dan pandai.  

Kata Kunci: Diksi, Karangan Siswa di SMP Muhammadiyah Pangkalpinang 

ABSTRACT 

In this research have two purpose that is description of mistake of diction in student 

essay of IX C SMP Muhammadiyah PangkalPinang academic year 2017/2018, and 

analyze diction on student essay IX C SMP Muhammadiyah PangkalPinang 

academic year 2017/2018. Assessing how the errors of diction use or selection of 

words on the essay of Class VII students at SMP Muhammadiyah PangkalPinang. 

This study used descriptive qualitative method. the data in this study is written by 

students of SMP Muhammadiyah Pangkalpinang which contains errors of diction. 

Technique of collecting data by using technique of refer to and record. Technique 

of data analysis using technique of agih. The results of this study are related to the 

use of suffix on student composition there are 10 data, from 10 data there are 24 

errors in the selection of words or diction. The mistake is somewhere else, walking, 

taking, doing, located, using, big, moment, getting, weekend, placing, alert, 

transporting, direct, watching, limbing, wandering, making, absent, headed, lost 

and clever. 

Keywords: Diction, essay grade VII students in junior high school Muhammadiyah 

Pangkalpinang. 
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1. PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat komunikasi, alat menyampaikan ide, maksud dan

perasaan antar individu. Menurut Chaer, “Bahasa adalah system lambang bunyi

yang bersifat arbitrer yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau

alat interaksi sosial” (2010:14). Kepentingan Bahasa itu hampir mencakup

sesuatu bidang kehidupan karena segala sesuatu yang dihayati dialami,

dirasakan, dan dipikirkan oleh seseorang hanya dapat diketahui orang lain jika

telah diungkapkan dengan Bahasa, baik lisan maupun tulis. Oleh karena itu,

keinginan untuk selalu mengadakan hubungan dengan orang lain itulah yang

menyebabkan Bahasa tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa

dalam bentuk tuturan yang dihasilkan oleh manusia dapat diekpresikan melalui

bentuk lisan maupun tulis.

Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah 

sebagai Bahasa pengantar dalam dunia Pendidikan. Bahasa Indonesia juga 

merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan diseluruh 

Lembaga Pendidikan formal dari tigkat dasar hingga perguruan tinggi. Henry 

Guntur Tarigan (1986:1) menyatakan bahwa tujuan pengajaran pengajaran 

bahasa Indonesia pada prinsipnya agar siswa terampilan menyimak, membaca, 

berbicara, dan menulis. Setiap keterampilan berbahasa ini erat sekali 

hubungannya dengan proses yang mendasari Bahasa. Bahasa seseorang 

mencerminkan pikirannya. “semakin terampil seseorang berbahasa, semakin 

cerah dan jelas jalan pikirannya, keretampilan hanya dapat diperoleh dan 

dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan”. Dari empat keterampilan 

berbahasa, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif 

dan ekspresif. Keterampilan menulis atau mengarang merupakan kemampuan 

menyusun kalimat-kalimat secara benar dan tepat sesuai dengan kaidah 

gramatikal Bahasa, karya tulis yang baik dan efektif  tergantung pada kalimat 

(Abdul Razak, 1985:2). 



3 

Keterampilan menulis salah satunya berbentuk karangan, yaitu 

penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau 

pokok bahasan (lamuddin Finoza, 2001: 189). Adapun karangan menurut 

jenisnya terdiri dari karangan narasi, persuasif, eksposisi, argumentasi, dan 

deskripsi. Kalimat yang baik dan efektif akan mempermudah mengantar 

pembacamenguraikan atau menerangkan isi tulisan tersebut sehingga dapat 

menambah pengetahuan pembaca. Adapun yang dikatakan tulisan yang efektif 

adalah dan pilihan kosa kata yang tepat,pikiran atau gagasan yang dituliskan 

akan memudahkan pembaca untuk memahaminya sehingga pembaca pun 

tertarik untuk terus membacanya dan memahami isi tulisan tersebut yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan pembaca. 

Dari hasil pengamatan , banyak ditemukan kesalahan dalam menulis 

karangan 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 siswa. Menurut KBBI Diksi adalah 

sebuah kata yang tepat dan selaras (dalam penggunaannya) utuk 

mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu (seperti yang 

diharapkan). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba melakukan 

penelitian terhadap kesalahan penggunaan diksi pada karangan siswa kelas IX 

sekolah smp Muhammadiyah pangkalpinang tahun ajaran 2017/2018. 

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaiaman diksi pada 

karangan siswa kelas IX SMP Muhammadiyah PangkalPinang, dan 

Bagaiamana analisis kesalahan diksi pada karangan siswa kelas IX C SMP 

Muhammadiyah PangkalPinang.  

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif menurut Moleong (2010:6) merupakan penelitian yang memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelti dengan cara dskripsi

dalam bentuk kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
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memanfaatkan pada berbagai metode ilmiah. Proses persiapan menjadi hasil 

penelitian dilaksanakan selama 3 bulan. Tempat yang digunakan oleh peneliti 

untuk melaksanakan penelitian adalah diperpustakaan, kampus, dan SMP 

Muhammadiyah Pangkalpinang. Secara intensif dan fleksibel peneliti juga 

dapat menggunakan tempat lain dikarenakan penelitian ini meneliti tentang 

karangan pengalaman pribadi siswa SMP Muhammadiyah Pangkalpinang 

sehingga tidak membutuhkan tempat khusus untuk melaksanakannya. 

Data yang akan digunakan peneliti adalah kalimat-kalimat pada 

karangan pengalaman pribadi siswa kelas IX SMP Muhammadiyah 

Pangkalpinang. Subjek penelitian ini merupakan hasil karangan siswa kelas IX 

SMP Muhammadiyah Pangkalpinang. Objek penelitian ini adalah penggunaan 

diksi pada karangan pengalaman pribadi siswa  kelas IX SMP Muhammadiyah 

Pangkalpinang. Sedangkan sumber data penelitian ini merupakan data tertulis. 

Data tertulis yang terdapat pada kalimat yang mengandung diksi dalam 

karangan pengalaman pribadi kelas IX SMP Muhammadiyah Pangkalpinang. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang berupa pokok pendeskripsian penelitian ini dilakukan sesuai

dengan pokok permasalahan yaitu keslahan penggunaan pemilihan kata atau

diksipada karangan siswa kelas IX C. Masing-masing akan dibahas dan

diuraikan dengan contoh-contoh dari karangan siswa di SMP Muhammadiyah

PangkalPinang.

3.1. Analisis karangan Tengku Raja Syahdien

a. Kesalahan diksi pada karangan Tengku Raja Syahdien

Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan Tengku Raja

Syahdien

“ pada hari minggu kemarin saya pergi jalan”

Penggunaan pilhan kata/diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada

karangan adalah kata jalan. Penggunaan kata jalan tidak tepat untuk

kalimat tersebut, karena biasanya dipakai untuk menjelaskan keberadaan

suatu tempat. Kata yang tepat dalam kalimat jalan-jalan.

“pada hari minggu kemarin saya pergi jalan-jalan”

b. Kesalahan diksi pada karangan Tengku Raja Syahdien
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Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan Tengku Raja 

Syahdien 

“ saya berangkat ke pantai pasir padi menaik motor”  

Penggunaan pilhan kata/diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada 

karangan adalah kata menaik. Penggunaan kata menaik tidak tepat untuk 

kalimat tersebut, karena biasanya dipakai untuk menjelaskan keberadaan 

suatu obyek contohnya menaiki gunung. Kata yang tepat dalam kalimat 

mengendarai. 

“saya berangkat ke pantai pasir padi mengendarai motor” 

c. Kesalahan diksi pada karangan Tengku Raja Syahdien

Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan Tengku Raja

Syahdien

“saya melakukan foto bersama teman ”

Penggunaan pilhan kata/diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada

karangan adalah kata melakukan. Penggunaan kata melakukan tidak

tepat untuk kalimat tersebut, karena biasanya dipakai untuk menjelaskan

kata kerja . Kata yang tepat dalam kalimat mengendarai.

“saya mengambil foto bersama teman”

d. Kesalahan diksi pada karangan Tengku Raja Syahdien

Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan Tengku Raja

Syahdien

“pantai pasir padi terletak di pkp bangka Belitung ”

Penggunaan pilhan 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 berada.

“pantai pasir padi berada di pkp bangka belitung ”

3.2. Kesalahan diksi pada karangan Jesyka Fira Nika

a. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“menggunakan kendaraan beroda empat ”

Penggunaan pilhan kata/diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada

karangan adalah kata menggunakan. Penggunaan kata menggunakan

tidak tepat untuk kalimat tersebut, karena biasanya dipakai untuk

menjelaskan keberadaan suatu kata memakai contohnya memakai (alat,

perkakas). Kata yang tepat dalam kalimat mengendarai.

“mengendarai kendaraan beroda empat”

b. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“Ombaknya sedang besar dan pengunjugpun dilarang berenang”

Penggunaan pilhan kata/diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada

karangan adalah kata besar. Penggunaan kata besar tidak tepat untuk
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kalimat tersebut, karena biasanya dipakai untuk menjelaskan keberadaan 

suatu kata benda. Kata yang tepat dalam kalimat pasang. 

“Ombaknya sedang pasang dan pengunjugpun dilarang berenang ” 

c. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“saya tidak ingin menyia-nyiakan momen itu dengan cara mengambil

gambar ” 

Penggunaan pilhan kata/diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada 

karangan adalah kata momen. Penggunaan kata momen tidak tepat untuk 

kalimat tersebut, karena biasanya dipakai untuk menjelaskan keberadaan 

suatu kata benda. Kata yang tepat dalam kalimat kesempatan. 

“saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu dengan cara 

mengambil gambar”. 

3.3. Analisis karangan karya Ridho Firmasyah

a. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“Sudah sampai dibogor saya beristirahat di villa bogor”

Setelah yang benar

Penggunaan pilhan kata/diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada

karangan adalah kata sudah. Penggunaan kata sudah tidak tepat untuk

kalimat tersebut, karena kata sudah biasanya dipakai untuk menjelaskan

perbuatan yang sudah terjadi. Kata yang tepat dalam kalimat

menggunakan kata setelah.

“setalah sampai di Bogor saya beristirahat di villa Bogor”

b. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“saya melakukan perjalanan pulang untuk beristirahat”

Penggunaan pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam

karangan karya Ridho Firmasah yaitu kata melakukan. Penggunaan kata

melakukan tidak tepat untuk kalimat tersebut, sebab kata melakukan

biasanya digunakan untuk menjelaskan kata kerja yaitu mengerjakan

(menjalankan). Kata yang sesuai digunakan adalah kata melanjutkan.

“Saya melanjutkan perjalanan pulang untuk berisitirahat”

3.4. Analisis karangan karya Daz Adream Sky Maharani

a. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“seleksi tingkat kota saya hanya mendapatkan juara 2”

Penggunaan pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam

karangan karya Daz Adream Sky Maharani yaitu kata mendapatkan.

Penggunaan kata mendapatkan tidak tepat untuk kalimat tersebut. Kata

mendapatkan seharusnya diganti dengan kata memperoleh.
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“seleksi tingkat kota saya hanya memperoleh juara 2” 

3.5.Analisis karangan karya Fitriatul Hanifah

a. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“Weekend kemarin, saya sekeluarga berkunjung ke pemandian air

panas”

Penggunaan pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam

karangan karya Fitriatul Hanifah. Yaitu kata weekend, penggunaan kata

weekend tidak tepat untuk kalimat tersebut. Kata weekend merupakan

kata yang berasal dari bahasa Inggris, seharusnya diganti dengan kata

akhir pekan.

“akhir pekan kemarin, saya sekeluarga berkunjung ke pemandian air

panas”

b. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“air panas (Pemali) yang bertepatan di Sungai Liat”

Penggunaan pemilihaan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam

karangan karya Fitriatul Hanifah. Penggunaan kata yang kurang tepat

yaitu kata bertempatan yang seharusnya diganti dengan kata berlokasi.

“air panas (Pemali) yang berlokasi di sungai Liat”

c. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“Kami pun dengan sigap menyantap makanan”

Penggunaan pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam

karangan siswa yang bernama Fitriatul Hanifah. Penggunaan kata yang

kurang tepat yaitu kata sigap yang seharusnya diganti dengan kata lahap.

“kami pun dengan lahap menyantap makanan”

3.6. Analisis karangan karya Della Rizky

a. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“bus Pariwisata berjumlah 4 siap mengangkut kami”

Penggunaan pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam

karangan siswa yang bernama della Rizky. Penggunaan kata yang

kurang tepat yaitu kata mengakut di ganti dengan kata mengantarkan.

Karena kata mengangkut identik dengan barang atau hewan.

“Bus pariwisata berjumlah 4 siap mengantarkan kami”

b. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“teman-teman langsung nyebur ke kolam”

Penggunaan pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam

karangan siswa yang bernama Della Rizky.  Penggunaan kata yang

kurang tepat yaitu kata langsung dengan kata bergegas.
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“teman-teman bergegas nyebur ke kolam” 

3.7. Analisis karangan karya Meudia Devita

a. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“pergi ke tanah lot menyasikan ombak dan menyaksikan pemandangan”

Pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam karangan

siswa yang bernama Meudia Devita. Penggunaan kata yang kurang tepat

terdapat dalam kata menyaksikan bagiaan ke dua, seharusnya diganti

dengan kata menikmati sehingga menjadi.

“pergi ke tanah lot menyasikan ombak dan menikmati pemandangan”

b. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“kembali ke hotel untuk bersih-bersih anggota tubuh”

Pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam karangan

siswa yang bernama Meudia Devita. Kesalahan yang ada adalah

penggunaan kata anggota tubuh seharusnya diganti dengna kata badan.

“kembali ke hotel untuk bersih-bersih badan”

c. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“banyak bule yang berkeliaran dengan baju kurang bahan tanpa merasa

dingin”

Pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat terdapat dalam karangan

siswa yang bernama Meudia Devita. Kesalahan yang ada adalah

penggunaan kata berkeliaran seharusnya diganti dengan kata

berlalulalang.

“banyak bule yang berlalulalang dengan baju kurang bahan tanpa

merasa dingin”

3.8.Analisis karangan karya Milda Utana

a. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“Sesampai di pantai kami membuat tenda untuk berteduh”

Penggunaan kesalahan pemilihan kata terdapat dalam karangan siswa

yang bernama Mila Utana. Kesalahan tersebut terletak pada kata

membuat yang seharusnya menggunakan kata mendirikan.

“Sesampai di pantai kami mendirikan tenda untuk berteduh”

3.9. Analisis karangan karya Fahra Hairun Nisa

a. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“kami dan kawanpun di absen nin oleh pak Efrianto”

Penggunaan kesalahan pemilihan kata terletak pada karangan siswa

yang bernama Fahra Hairun Nisa. Kesalahan pemilihan kata pada
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karangan ini terletak pada kata absen yang seharusnya menggunakan 

kata presensi.  

“kami dan kawan pun di presensi oleh pak Efrianto” 

b. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“pergi meringkar barang dan untk menuju pulang”

Penggunaan kesalahan pemilihan kata terletak pada karangan siswa

yang bernama Fahra Hairun Nisa. Kesalahan pemilihan kata pada

karangan ini terletak pada kata menuju  yang seharusnya menggunakan

kata bergegas.

“pergi meringkar barang dan untk bergegas pulang”

3.10. Analisis karangan karya Restu Saputra

a. Bentuk penerapan diksi yang salah pada karangan

“bersenang-senang rasa sakit itupun lenyap”

Penggunaan kesalahan pemilihan kata terletak pada karangan siswa

yang bernama Restu Saputra. Kesalahan pemilihan kata pada karangan

ini terletak pada kata lenyap yang seharusnya menggunakan kata hilang.

“bersenang-senang rasa sakit itupun hilang”

b. Bentuk penerapan diski yang salah pada karangan

“kami selalu berusaha untuk pandai memainkan papan selancar”

Penggunaan kesalahan pemilihan kata terletak pada karangan siswa

yang bernama Restu Saputra. Kesalahan pemilihan kata pada karangan

ini terletak pada kata pandai yang seharusnya menggunakan kata jago.

“kami selalu berusaha untuk jago memainkan papan selancar”

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesalahan pemilihan kata atau diksi pada 

karangan siswa di SMP Muhammadiyah PangkalPinnag maka penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil penelitian ini yang terkait dengan 

penggunaan sufiks pada karangan siswa terdapat 10 data, dari 10 data terdapat 

24 kesalahan dalam pemilihan kata atau diksi. Kesalahan itu anatara lain, jalan, 

menaiki, melakukan, terletak, menggunakan, besar, momen, sudah, 

mendapatkan, weekend, bertempatan, sigap, mengangkut, langsung, 

menyaksikan, anggota tubuh, berkeliaran, membuat, absen, menuju, lenyap dan 

pandai. Hasil dalam analisis ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, untuk menunjang pemahaman siswa 

secara mendalam, seorang guru dapat mengajari siswa dalam penggunaan dikis 
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yang terdapat didalam karangan Narasi, maupun karangan lainya, untuk 

menganalisi penggunaan sufiks dapat dilakukan drngan mencari sumber 

referensi-referensi lain yang berbeda misalnya majalah, internet, surat kabar 

buku pelajaran dan lain-lain. 
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