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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penggunaan diksi dalam surta kabar Kapuas Post 

kolom Olahraga edisi April  tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif.  Sumber data  dalam penelitian ini adalah berupa surat kabar Kapuas 

Post Kolom Olahraga edisi bulan April . Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak 

catat dan dokumentasi. Berdasarkan hasil Penelitian penggunaan diksi dalam surat kabar 

Kapuas Post Kolom Olahraga edisi bulan April tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa, jenis 

diksi yang digunakan dapat berbentuk kata dalam frasa dan perkalimat, jenis diksi yang 

digunakan yaitu: (1). Penggunaan diksi berdasarkan makna denotatif dan konotatif, (2). 

Penggunaan diksi berfdasarkan kata yang bersinonim, (3). Penggunaan  berdasarkan kata 

yang berantonim, (4). penggunaan diksi berdasarkan kata konkret dan kata abstrak, (5). 

Penggunaan diksi berdasarkan istilah idiomatik, (6). Pemakaian diksi berdasarkan kata yang 

berakhiran asing atau bersufiks asing. Peneliti menemukan 943 diksi pada kolom Olahraga 

edisi bulan April tahun 2018, diksi tersebut terbagi kedalam 1 jenis diksi denotatif, 505 jenis 

diksi konotatif, 3 jenis diksi antonim, 104 jenis diksi sinonim, 3 jenis diksi kata konkret, 29 

jenis diksi abstrak, 239 jenis diksi ungkapan idiomatik, dan 59 jenis diksi yang menggunakan 

kata berakhiran atau bersufiks asing, adapun kolom Olahraga pada surat kabar harian Kapuas 

Post terdapat halaman 10. 

 

Kata Kunci: Diksi, Surat Kabar 

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to describe the use of diction in the Kapuas Post 

newspaper sports in April edition 2018. The research method the data  source in this study 

was a Kapuas Post newspaper  the April edition of the sports column. Data collection is done 

by using note and documentation technique. Based on the result of the research on the use of 

diction in the Kapuas Post newspaper sports column in April edition 2018, the types of 

diction used are: (1). The use of diction is based on denotatife and connotative meanings, (2). 

The use of dictions based on synonimous words, (3). The use of dictions based of the 

anonymous words, (4). The use of dictionis based on concrete words and abstract words, (5). 

Use of diction based idiomatic terms, (6). The use of dictions based word ending in foreign or 

foreign suffixs. The researcher found 943 dictionaries in the sports editions in April 2018. 

The juns diction is divided into 1 denotative type, 505 conotative diction types, 3 types of 
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antonym diction, 293 types of idiomatic diction, and 59 types of diction using foreign ending 

of foreign suffixs the sports coloumn in the Kapuas Post newspaper is on page 10. 

 

Keyword: Dictions, Newspapers 

 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa sebagai alat komunikasi artinya bagaimana bahasa itu digunakan sebagai 

sebuah alat untuk berhubungan dengan sesama individu dalam sebuah kelompok. Oleh 

karena itu bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan dan penyampaian serta 

pertukaran informasi dalam proses kehidupan sehari-sehari, hal ini sebagaimana dijelaskan 

&KDHU�GDODP�&KRUL�ODWLIDK�������������PHQJDWDNDQ�EDKZD�³VHEDJDL�DODW�NRPXQLNDVL�PDQXVLD��

EDKDVD� DGDODK� VXDWX� VLVWHP� \DQJ� EHUVLIDW� VLVWHPDWLV´� GHQJDQ� GHPLNLDQ� GDSDW� GLNDWDQNDQ�

bahwa bahasa sebagai alat komunikasi itu sangat sanagat berperan penting sekaligus sebagai 

penyesuaian dalam penyampaian dan pertukaran informasi antar individu dalam kegiatan 

sehari-harinya. 

Menulis merupakan suatu ketrampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis 

merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini penulis 

harulah terampil memanfaatkan grafolegi, struktur bahasa dan kosa kata (Tarigan 3:2008). 

Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan tertentu 

sehingga memperoleh efek tertentu (KBBI 2011:123). Jadi dengan pemilihan diksi yang baik 

dan tepat dapat menari orang lain untuk membaca dan melihat apa yang kita tulis, dengan 

sering diperhatikan dan dilihat artinya tulisan kita menarik orang lain dan informasi yang 

akan kita sampaikan akan tersampaikan secara baik kepada para pembaca tulisan kita. 

Oleh karena hal di atas peneliti merasa perlu melakukan pengkajian lebih mendalam 

terhadap pemilihan diksi agar bisa melihat kaidah kebahasaan yang digunakan oleh tim 

redaksi Kapuas Post. Melihat dan menganalisis ini tujuanya bukan hanya untuk melihat saja. 

Tapi juga memberi masukan untuk tujuan perbaikan dan peningkatan kualitas penggunaan 

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa negara, karena seperti pepatah mengatakan Bahasa 

cerminan jiwa Bangsa. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis  penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptip. Pelaksanaan  

penelelitian mengikuti desain Sugiyono (2017:14) mengatakan kualitatif sebagai metode 

interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data 
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\DQJ� GLWHPXNDQ� GLODSDQJDQ�� 6XJL\RQR� ������� ���� PHQJDWDNDQ� EDKZD� ³PHWRGH� NXDOLWDWLI�

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekan pada makna . Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat 

mendeskripsikan data dengan jelas sampai tuntas, sedangkan bentuk penelitianya adalah 

deskriftif karna bentuk penelitian ini dirasakan oleh peneliti sesuai dengan dengan tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mendekripsikan bagaimana pennggunaan diksi dalam surat kabar 

Kapuas Post kolom Olahraga edisi bulan April 2018, Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2017: 207-208). 

 

PEMBAHASAN 

Peneliti secara umumnya dapat menyimpulkan bahwa, tim redaksi penulisan berita 

mementingkan penggunaan dan pemilihan kata yang sifatnya sesuai dengan kaidah penulisan 

berita yang menuntut tingkat keaktualan. Keaktualan berita yang memang harus didukung 

dengan pemilihan diksi yang menggunakan kata yang bersifat aktual seperti pemakaian 

istilah asing agar berita terlihat lebih terkini. Selain isilah asing diksi yang digunakan juga 

umunya bersifat agar berita yang disajikan terlihat menarik dengan mengunakan pilihan kata 

yang mengistilahkan seolah kalimat tersebut menggambarkan kejadian yang luar biasa dalam 

olah raga. Kata yang dipilih juga sering bersifat kontradiktif dengan dengan kejadian yang 

sebenarnya. Artinya adalah kejadian yang sebenarnya apabila kita telusuri lebih jauh tidak 

terlalu menarik tapi dengan penulisan berita yang menggunakan diksi yang menarik seolah 

kita melihat kejadian yang diberitakan sangat luar biasa. Peneliti menemukan 943 diksi pada 

kolom Olahraga edisi bulan April tahun 2018, diksi tersebut terbagi kedalam 1 jenis diksi 

denotatif, 505 jenis diksi konotatif, 3 jenis diksi antonim, 104 jenis diksi sinonim, 3 jenis 

diksi kata konkret, 29 jenis diksi abstrak, 239 jenis diksi ungkapan idiomatik, dan 59 jenis 

diksi yang menggunakan kata berakhiran atau bersufiks asing, adapun kolom Olahraga pada 

surat kabar harian Kapuas Post terdapat halaman 10. Jenis berita yang disajikan pada kolom 

Olahraga edisi April peneliti umunya menemukan tajuk berita tentang, Sepak Bola, Balap 

Sepedamotor (GP), Badminton (Bulu Tangkis), Tenis Lapangan dan Bola Basket. 
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SIMPULAN  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berdasar dari analisis rumusuan masalah 

penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Penggunaan diksi dalam kolom Olahraga umumnya bertujuan untuk menarik minat pembaca 

seolah-olah berada dan menyaksikan langsung apa yang dibacanya. Diksi yang digunakan 

dalam surat kabar Kapuas Post yakni diksi berbentuk kata dalam kalimat dan diksi berbentuk 

kata dalam frase. 
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