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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat Diksi 

 Diksi adalah pilihan kata yang dapat menentukan sebuah kalimat menjadi 

yang baik dan benar dalam menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Suheni 

(2009) mengatakan bahwa, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras 

(dalam penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek 

tertentu (seperti yang diharapkan). Berbeda dengan Putrayasa (2007: 7) 

mengatakan bahwa, pilihan kata berasal dari kata dictionari (bahasa Inggris berupa 

kata dasarnya dictio) merupakan perihal pemilihan kata atau diksi untuk digunakan 

dalam sebuah kalimat. Cukup banyak pengguna media sosial terdapat banyak 

pilihan kata tidak memahami kata untuk disampaikan, sehingga kalimat tidak dapat 

dipahami oleh penerima. Dapat disimpulkan bahwa, diksi sebagai pengguna dalam 

karangan mengarang dengan kalimat dapat dipahami oleh pembaca maupun 

penerima dengan baik. 

Pemilihan kata yang benar dapat memudahkan pembaca atau pendengar 

dalam mengungkapkan gagasan atau ide yang hendak diucap atau disampaikan. 

Pemilihan kata dapat membantu seseorang membuat tulisan yang baik dan benar, 

karena ketepatan kata yang dipilih akan mudah dipahami. Keraf (1999: 87) 

mengatakan bahwa, persoalan ketepatan kata akan menyangkut pula masalah 

makna dan kosa kata. Kekayaan kosa kata yang dimiliki dapat memungkinkan 

penulis atau pembicara lebih bebas memilih kata yang lebih tepat mewakili 

pemikiran. Pemilihan kata atau diksi tidak hanya mempersoalkan ketepatan kata 

namun juga dilihat dari kondisi baku tidaknya kata yang dipakai berkomunikasi. 
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Setiap pilihan kata memiliki makna yang berbeda dalam setiap bahasa. Pemilihan 

kata sering bertepatan dengan kata-kata yang mengandung makna. Dapat 

disimpulkan, bahwa setiap pemilihan kata yang digunakan memiliki makna yang 

berbeda dalam berbahasa sehingga melakukan komunikasi dengan manusia dapat 

mengetahui maksud dari tujuan bahasa tersebut. 

2.2 Macam-Macam Diksi 

 Pada umumnya kata dibedakan atas makna yang bersifat denotatif dan 

makna kata bersifat konotatif. Soedjito dan Saryono (2011: 82) mengungkapkan 

bahwa, makna denotatif adalah makna dasar suatu kata yang menunjuk acuannya 

dan tidak mengandung nilai rasa, sedangkan makna konotatif adalah makna 

tambahan yang mengandung nilai rasa terhadap makna dasar  

Dibawah ini merupakan contoh denotatif dan konotatif: 

Contoh: Rumah itu luasnya 250 meter persegi (denotatif). 

   Ada seribu orang yang menghadiri pertemuan itu (denotatif). (keraf, 1984: 

28) 

  

Selain makna denotatif terdapat makna konotatif. Makna konotatif adalah suatu 

jenis makna stimulus dan respons mengandung nilai emosional.  

Contoh: Banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu (konotatif). 

   Meluap hadirin yang mengikuti pertemuan itu (konotatif) 

 

 

1) Pemakaian Kata Bersinonim dan Berhomofon 

Putrayasa (2007:8-14) menjelaskan bahwa, kata bersinonim yang dapat 

saling menggantikan ada pula yang tidak. Karena pemakaian kata dapat memilih 

secara tepat dan seksama. Misalnya, penggunaan kata asas bersinonim dengan kata 
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dasar, pokok, dan prinsip. Dalam penggunaan kalimat, keempat kata tersebut 

tidaklah semuanya bisa saling menggantikan satu sama lain. 

Contoh : Jagung makanan asas bangsa itu 

Penggunaan kata asas dalam kalimat tidak tepat sehingga kalimat tidak efektif. 

Lebih tepat bila kata asas dengan kata pokok. Kalimatnya menjadi, jagung makanan 

pokok bangsa itu. 

2) Pemakaian Kata atau Istilah Asing 

  Dalam membuat kalimat, penggunaan kata-kata atau istilah asing sedapat 

dihindari dari kata. Hal ini dapat dimaksudkan agar informasi dapat diterima 

dengan baik oleh lawan bicara. Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa 

mnggunakan beberapa pertimbangan untuk menerima atau menolak unsur 

pungutan. Adapun pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini. 

1) Perasaan cermat tidaknya bahasa sendiri dalam perbedaan nuansa 

makna: biologi, biologis. 

2) Perlu tidaknya kata bersinonim: asimilasi, pembaruan. 

3) Ada tidaknya pengakuan gengsi bahasa asing: kalibrasi, evaluasi. 

4) Tinggi rendahnya kemampuan serta kemahiran dalam bahasa sendiri, 

misalnya: dalam mana, di mana, dan kepada siapa.  

3) Kata Umum dan Kata Khusus 

  Keraf (1984:89-90) mengatakan bahwa, kata umum dan kata khusus 

dibedakan berdasarkan luasnya tidaknya cakupan makna yang dikandungnya. Bila 

sebuah kata mengacu kepada suatu hal atau kelompok yang luas bidang 

lingkupnya maka kata itu disebut kata umum. Bila mengacu kepada pengarahan 
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yang khusus dan kongkret maka kata itu disebut kata khusus. Menurut Soedjito 

dan Saryono (2011:68) mengemukakan bahwa, kata umum adalah kata yang 

ruang lingkup penggunaanya luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang 

lingkup penggunaanya sempit. 

2.3. Ciri-Ciri Diksi  

 Diksi untuk mewadahi bahasa dalam setiap kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

sebagai bentuk komunikasi antar sesama. Negara (2011:8) menjelaskan bahwa, 

diksi digunakan dalam bahasa untuk menciptakan keefektifan kegiatan untuk 

berbahasa. Karena diksi digunakan untuk menuangkan gagasan, pikiran dan 

keinginan pada orang lain. agar tidak terjadi salah tafsir dalam pengiter pretasian 

kata. Bagi pembaca maupun pendengar, diksi digunakan untuk mewadahi gagasan, 

ide, dan informasi dari orang lain. 

 Pemilihan kata merupakan bentuk kalimat yang diucapkan dengan baik dan 

benar. Menurut Kridalaksana (1986:31-32) kata adalah bagian dari sintaksis yang 

dijelaskan dari sudut sintaksis dengan tujuan pemahaman kelas kata. Konsep kata 

perlu dijelaskan, bahwa kata dilihat sebagai satuan sintaksis, bukan sebagai satuan 

leksikal atau semantik. Dapat disimpulkan bahwa, pemilihan kata dapat digunakan 

dengan baik sehingga dalam mengucapkan kata akan dipahami bagi pendengar 

dengan konsep kata diperjelaskan.  

2.4 Bentuk Diksi  

 Bentuk diksi merupakan pilihan kata berlebihan yang dikelompokan menjadi 

frase dan kalimat. Cristiana (2014: 21-24)  menurut Ramlan (dalam Putrayasa, 

2008: 2) adalah satuan gramatikal yang terdiri dari atas dua kata atau lebih yang 
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tidak melampaui batas fungsi berarti hanya memiliki satu fungsi keterangan jasa. 

2.5 Makna Diksi 

 Cristiana (dalam Keraf , 1994: 12) mengungkapkan bahwa, bahasa dalam 

pengertian sehari-hari adalah bahasa lisan, sedangkan bahasa tulis merupakan 

pencerminan kembali dari bahasa lisan itu dalam bentuk simbol-simbol tertulis. 

Makna merupakan pengertian atau konsep sebuah memiliki arti sebagai konteks 

pemakaian. Aminudin (2015: 50) kata makna digunakan dalam berbagai bidang 

maupun konteks pemakaian. Berbagai pengertian itu begitu saja disejajarkan 

dengan kata makna karena keberadaannya memang tidak pernah dikenali secara 

cermat dan dipilahkan secara tepat. 

2.6 Fungsi Diksi 

 Chaer (2009: 33) menjelaskan bahwa, bahasa berfungsi sebagai alat interaksi 

sosial, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau juga 

perasaan karena bahasa digunakan manusia dalam segala tindak kehidupan, 

sedangkan perilaku dalam kehidupan sangat luas dan beragam, maka fungsi bahasa 

bisa menjadi sangat banyak sesuai dengan banyaknya tindak dan perilaku serta 

keperluan manusia dalam kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa, fungsi bahasa 

digunakan untuk menjalin komunikasi antar sesama dengan melihat tingkah laku 

manusia dalam berkomunikasi atau berekspresi dapat menjadi seseorang super aktif 

dalam berbicara. 

2.7  Hakikat Bahasa dalam Media Sosial 

  Bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang dan 

digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berkomunikasi. Menurut Suriasumantri 

(1995:175) (dalam Setyonegoro, 2012: 64) bahasa dapat dicirikan sebagai 
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serangkaian bunyi. Hal ini digunakan bunyi sebagai alat untuk berkomunikasi. 

Selalu dapat berkomunikasi dengan mempergunakan alat lain, umpanya memakai 

berbagai isyarat. Bahasa merupakan suatu gejala sosial yang digunakan untuk 

berkomunikasi antar sesama manusia. (http/peprints.umm.ac.id359443jiptummpp-

gdl-uswatunhas-47174-3-babii.pdf) (dalam Parera 2004:11). Sebagai suatu gejala 

sosial, kita harus dapat membedakan penggunaan bahasa dan tujuan penggunaan 

bahasa sebagai alat komunikasi antar manusia.  

 Sosial media selalu dikenal sebagai jejaring sosial merupakan bagian dari 

media massa sekarang. Sudah terbukti, berupa muatan interaktif pada media baru 

cukuplah tinggi. Sosial media didefinisikan sebagai media online, untuk pengguna 

dapat menggunakan dengan mudah berpatisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog, 

jejaring sosial, forum dan dunia virtual. Sosial media untuk bersosialisas satu sama 

lain dan dilakukan secara online memungkinkan manusia untuk saling 

berkomunikasi tidak dibatasi ruang dan waktu. Manfaat sosial media cukuplah 

banyak, sosial media dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi atau berinteraksi 

langsung tanpa harus bertemu dengan chatting, kirim gambar (foto), kirim vidio, 

dan bisa untuk melakukan Vidio call 

 Dewasa ini, perkembangan media sosial semakin canggih. Dengan adanya 

media sosial maka wadah pengguna bahasa semakin luas. Keleluasaan akan 

menyebabkan bagi pengguna bahasa semakin bertambah, sehingga bahasa tidak 

sistematis memperhatikan etika dan mengungkapkan perasaannya tanpa melihat 

situasi yang ada dalam berbahasa salah satu wadah di media sosial yang dapat 

mempermudah seseorang untuk menjalin berkomunikasi. 
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2.8 Bahasa dalam Akun WhatsApp 

  Bahasa merupakan hal penting dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam 

berbahasa tentu banyak hal yang harus dilihat berbagai aspek dan makna. 

Penggunaan bahasa di media sosial sebuah hal menarik untuk berkomunikasi, akan 

ada banyak variasi bahasa yang diucapkan dengan berbagai macam bahasa. Pada 

umumnya bahasa tidak hanya berucap secara langsung, meliankan dapat secara 

tidak langsung. Seperti lewat media sosial. Media sosial sekarang tidak diragukan 

lagi untuk berkomunikasi dengan siapapun, karena cepat mempengaruhi bahasa.  

  Terdapat banyak media sosial yang bisa untuk berkomunikasi, salah satunya 

WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu aplikasi pada Smartphone yang 

digunakan sebagai media bentuk komunikasi yang istilah antar dua orang atau lebih 

saling berinteraksi melalui media sosial. Suryadi, dkk (2013: 5) mengatakan bahwa, 

sosial media WhatsApp atau yang sering disingkat WA merupakan sebuah media 

komunikasi yang dapat di instal dalam Smartphone. Sosial Media ini digunakan 

sebagai sarana komunikasi chat dengan saling mengirim pesan teks, gambar, video 

bahkan telpon. WhatsApp akan aktif jika kartu telpon pengguna memiliki paket data 

internet. 

  Pada umumnya bentuk komunikasi dalam WhatsApp adalah bahasa sehari-

hari yang dilakukan oleh lawan obrolannya. Eksistensi bahasa dalam WhatsApp 

sumber bahasa yang tidak baku ketika melakukan chatingan dan gramtikalnya tidak 

sesuai, sehingga bahasa dalam WhatsApp tidak melihat kondisi yang ada dalam 

berbahasa. Jadi, bahasa dalam WhatsApp tidak secara bahasa formal. 
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2.9 Diksi dalam Akun WhatsApp 

Pada umumnya diksi merupakan bentuk kata mencakup mengelompokan 

kata yang tepat. Keraf (1984: 24) mengatakan bahwa, kata merupakan suatu unit 

dalam bahasa yang memiliki stabilitas intern dan mobilitas posisional, yang berarti 

memiliki komposisi tertentu dan secara relatif memiliki distribusi yang bebas. Diksi 

mencakup pengertian kata yang mana dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, 

dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang seseuai (cocok).   

Pemilihan kata yang disampaikan seseorang untuk menyatakan seseuatu 

atau memberi ide dengan tepat dapat mengetahui aspeka-aspek menentukan kata 

yang tepat. Diksi dalam bahasa WhatsApp tidak tepat sesuai dengan bahasa formal, 

melainkan bahasa sehari-hari yang sering diucap oleh manusia dan sering dilakukan 

berinteraksi. Bahasa dalam WhatsApp banyak menggunakan bahasa gaul, dan alay 

karena termasuk ragam lisan, sehingga mengucapkan kata-kata yang biasa dikenal 

dan digunakan oleh kalangan pengguna media sosial.  

Dalam penelitian ini diksi yang diambil adalah identitas akun WhatsApp 

yaitu tentang penamaan. Penamaan adalah sebuah identias yang diberikan oleh 

keluarga masing-masing sebagai bentuk untuk dikenal oleh masyarakat luas. 

Noviasari (2015: 13) menjelaskan bahwa, penamaan atau pemberian nama 

merupakan soal konven atau perjanjian belaka di antara sesama status masyarakat 

bahasa. Antara suatu satuan bahasa sebagai lamban, misalnya kata, dengan suatu 

yang dilambangkan bersifat sewenang-wena dan tidak ada hubungan ‘wajib’ di 

antara keduanya. Jika sebuah nama sama dengan lambang untuk sesuatu yang 

dilambang, berarti pemberian nama itu pun bersifat arbiter, tidak ada hubungan 

wajib sama sekali.  
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Selain itu menurut Stella Ting Toomey identitas merupakan refleksi diri 

atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses 

sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri seseorang  dan 

presepsi orang lain terhadap diri. 


