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 Diksi : Pilihan kata

 Kita memilih kata yang tepat untuk
menyatakan suatu maksud. Pilihan kata
merupakan unsur yang sangat penting, 
baik dalam dunia karang-mengarang, 
jurnalistik, maupun dalam dunia tutur setiap
hari.

 Kata yang tepat membantu seseorang
mengungkapkan dengan tepat apa yang 
ingin disampaikannya, baik lisan maupun
tulisan sesuai dengan situasi dan tempat
penggunaan kata-kata itu.



 Makna Denotatif : Makna wajar : Makna
Konseptual; makna yang sesuai dengan
apa adanya.

 Makna Konotatif: Makna Asosiatif; makna
yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, 
sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang 
dikenakan pada sebuah makna
konseptual. 

 Makna denotatif adalah makna umum, 
dan konotatif adalah makna yang 
dikaitkan dengan suatu kondisi dan situasi
tertentu.



 Dia adalah wanita cantik

Dia adalah wanita manis

 Dia memutuskan hubungan cintanya

karena sakit hati yang amat dalam.

 Setelah ditinggal suaminya ia

membanting tulang untuk menghidupi

kedua anaknya.



 Kata Umum: Superordinat

 Kata Khusus: Hiponim

Kata Umum Generik Kata Khusus, Spesifik

Bunga • Mawar

• Melati

• Anggrek, dll.

Hewan Mamalia • Sapi

• Kuda

• Kerbau, dll



 Kata Kongkret: kata yang acuannya

semakin mudah diserap oleh pancaindra.

 Kata Abstrak: Kata yang acuannya tidak

mudah diserap oleh pancaindra.

Kata Kongkret Kata Abstrak

Meja

Rumah

Hangat

Wangi

Suara, dll.

Ide

Gagasan

Sibuk

Angan-angan

Damai, dll.



 Dua kata atau lebih yang pada asasnya
mempunyai makna yang sama, tetapi
bentuknya berlainan.

 Kesinoniman kata tidak mutlak, tapi hanya
ada kesamaan atau kemiripan.

 Sinonim dipergunakan untuk mengalih-alihkan
pemakaian kata pada tempat tertentu
sehingga kalimat itu tidak membosankan.

 Pemakai bahasa dapat memilih bentuk kata
mana yang paling tepat untuk digunakan
sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang 
dihadapi.



Dari Bahasa Indonesia Dari Unsur Serapan/pungutan

Tata
Tata buku

Tata Bahasa

Daya
Daya Tahan

Daya tarik, dll

Bank
Kredit

Valuta

Televisi

Wisata

De facto, dll.



1. Mengambil kata yang sudah sesuai dengan
EYD (bank, opname, golf, dll)

2. Mengambil kata dan menyesuaikannya
dengan EYD (subjek, standar, universitas, dll)

3. Menerjemahkan dan memandankan istilah-
istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. 
(starting point: titik tolak, up to date: muktahir, 
hearing: dengar pendapat, dll)

4. Mengambil istilah tetap seperti aslinya karena
mempunyai sifat universal (universal, de facto, 
status quo, cum laude, ad hoc, dll)



 Hindari kata yang lazim digunakan dalam bahasa
tutur/lisan atau bahasa setempat (nongkrong, raun, 
nggak, dll), gunakan kata yang sudah umum (lugas, 
santai, anjangsana, kelola, dll).

 Gunakan kata-kata yang mempunyai nilai rasa 
dengan cermat sesuai dengan tempat dan suasana
pembicaraan (tunanetra: buta, tunarungu: tuli, wts: 
pelacur, dll).

 Hindari kata-kata yang tidak lazim (konon, puspa, 
bayu, laskar, didaulat, dll).

Sebuah kata dikatakan baik bila tepat arti dan tepat
tempatnya, seksama dalam pengungkapan, lazim, 
dan sesuai dengan kaidah EYD.



 Penanggalan awalan meng-

 Penanggalan awalan ber-

 Peluluhan bunyi c

 Penyengauan kata dasar

 Bunyi /s/, /k/, /p/, /t/ yang berimbuhan meng-/peng-

 Awalan ke yang keliru

 Pemakaian akhiran -ir

 Padanan yang tidak serasi

 Pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan
terhadap.

 Pemakaian Akronim (singkatan)

 Penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman

 Penggunaan kata yang boros

 Analogi

 Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia

 Penggunaan di mana, yang mana, hal mana.



 Konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang 

salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau

diganti

Salah Benar

Terdiri

Disebabkan karena

Membicarakan tentang

Tergantung kepada

Baik………..ataupun

Bukan………tetapi

Menemui kesalahan

Menjalankan hukuman

Terdiri dari/atas

Disebabkan oleh

Berbicara tentang

Bergantung kepada

Baik………….maupun

Bukan……….melainkan

Menemukan kesalahan

Menjalani hukuman



Kata Tidak Baku Kata Baku

Analisa

Jadual

Kwalitas

Silahkan

Trampil

Coklat

Prosensete

Legalisir

Mentaati

Tehnik

Komplek

Aktifitas

Propinsi

Analisis

Jadwal

Kualitas

Silakan

Terampil

Cokelat

Persentasi

Legalisasi

Menaati

Teknik

Kompleks

Aktivitas

Provinsi


