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KESALAHAN PILIHAN KATA DALAM TEKS DEBAT SISWA  

KELAS X DI SMAN 1 LEMBAR 

 

OLEH 

VERAWATI FAJRIN 

 

ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul Kesalahan Pilihan Kata Dalam Teks Debat Siswa 

Kelas X Di SMAN 1 Lembar bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan pemilihan 

kata dalam teks debat siswa kelas X di SMAN 1 Lembar. Penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dengan teknik catat. Peneliti dalam hal ini 

mendokumentasikan kegiatan siswa dalam menulis teks debat siswa kelas X SMAN 1 

Lembar, sehingga dokumen yang didapat berupa catatan teks debat dan poto kegiatan 

siswa ketika menulis teks debat. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik catat. Data yang diperoleh peneliti dianalisis dengan membaca intensif 

teks debat siswa, lalu menentukan kesalahan pemilihan kata berdasarkan syarat 

ketepatan, syarat kelogisan, dan syarat kesesuaian pemilihan kata dalam teks debat 

siswa kelas X di SMAN 1 Lembar, selanjutnya menandai kesalahan pemilihan kata 

yang kemudian diperbaiki, sehingga terbentuklah teks debat siswa SMAN 1 Lembar 

dengan pemilihan kata yang tepat. Simpulan hasil penelitian ini adalah terdapat 53 

kesalahan pilihan kata dalam 40 teks debat siswa, yaitu 25 ketidaktepatan pilihan 

kata, 28 ketidaksesuaian pilihan kata, dan 2 ketidaklogisan pilihan kata. 

Ketidaklogisan dalam teks debat siswa kelas X di SMAN 1 Lembar jarang 

ditemukan, karena rata-rata siswa mengutarakan pendapat sesuai dengan apa adanya. 

Oleh sebab itu, siswa lebih banyak melakukan kesalahan berdasarkan ketidaktepatan 

dan ketiaksesuaian pilihan kata. 

Kata Kunci: Diksi, Teks, Debat. 
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ERROR OF WORD SELECTION IN CLASS X STUDENT'S DEBATE TEXT 

IN SMAN 1 LEMBAR 

 

BY 

VERAWATI FAJRIN 

 

ABSTRACT 

 

 The research entitled Error of Word Selection in Class X Student's Debate 

Text in SMAN 1 Lembar aims to describe the error in the selection of words in the 

debate text of class X students in SMAN 1 Lembar. This study used qualitative 

descriptive analysis with note-taking techniques. Researchers in this case documented 

the activities of students in writing debate texts for class X students of SMAN 1 

Sheets, therefore the documents were obtained in the form of debate text notes and 

photos of students' activities when writing debate texts. The technique used in this 

study was a note-taking technique. Researchers in this case noted the choice of words 

error based on accuracy requirements, logical requirements, and suitability 

requirements for the choice of words in the debate text of class X students at SMAN 

1 Lembar, after which the researcher re-recorded the choice of words in the correct 

debate text, as well as explaining the error of the student debate texts. The data were 

obtained from reading students' debating text intensively, then determining the error 

in the selection of words based on the accuracy requirements, the logical 

requirements, and the suitability requirements for the selection of words in the class 

X text debate in SMAN 1 Lembar, then marking the selection error which was then 

corrected, then formed a debate text for SMAN 1 Lembar students with the right 

choice of words. The results of this study showed that the inaccuracy and 

incompatibility of word choices dominates rather than incoherence. Out of the 40 

debating texts, there were 53 word choice errors, 25 inaccurate word choices, 28 

word choice discrepancies, and 2 word choice illogicalities. The inconsistency in the 

debate text of class X students in SMAN 1 Lembar was rarely found, because the 

average student expresses his opinion as is. Therefore, students make more mistakes 

based on inaccuracies and discrepancies in word choices. 

 

Keywords: Diksi, Text, Debate. 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa memiliki peran yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari, misalnya untuk berkomunikasi baik 

secara lisan maupun tulisan.Wajar jika 

bahasa menjadi perhatian banyak orang, 

terutama bagi orang-orang yang dalam 

pekerjaannya lebih banyak 

menggunakan bahasa. Sebagai alat 

komunikasi, tentu pembicaraan yang 

dilakukan bukan saja untuk keperluan 

seperti bertelepon, lebih dari itu, 

seseorang ingin berkomunikasi 

antarsesama dalam situasi dan untuk 

tujuan tertentu serta dengan aturan 

tertentu. Oleh karena itu, diwujudkanlah 

forum khusus yang  membicarakan 

sesuatu yang dilakukan oleh berbagai 

kalangan, baik oleh organisasi, pelajar 

dan mahasiswa, militer, maupun 

kalangan biasa (misalnya di lingkup 

Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga 

(RW), dan sejenisnya), yaitu debat. 

Debat bisa disebut sebagai 

tempat berpendapat tentang suatu 

masalah. Di dalam Kurikulum 2013 

(K13) terdapat materi yang 

membicarakan teks debat. Adapun 

tujuannya agar siswa mampu 

mengungkapkan pendapat sesuai dengan 

sudut pandang yang diambil, dengan  

rata-rata siswa memiliki kemampuan 

yang rendah dalam hal menulis teks. Hal 

ini peneliti amati pada saat melakukan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di 

SMAN 1 Lembar Tahun Ajaran 2017 – 

2018. Hal tersebut bisa dengan mudah 

peneliti amati. Hal tersebut disebabkan 

oleh siswa yang  lebih aktif dalam proses 

belajar mengajar. Akan tetapi, bila siswa 

diminta mengemukakan pendapat sendiri 

baik secara lisan maupun tertulis, 

ternyata siswa menunjukkan gejala 

seperti kehilangan ide, penundaan dalam 

kegiatan berbicara akibat kosakata yang 

dimiliki siswa masih kurang dan 

pemilihan kata yang digunakan dalam 

menulis masih rumpang, serta masih 

banyak lagi gejala yang ditimbulkan 

siswa akibat kurangnya mengasah 

kemampuan berpendapat oleh siswa di 

depan umum.  

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas X di SMAN 1 Lembar 

dinyatakan bahwa masih banyak terdapat 

ketidaktepatan pilihan kata, 

ketidaksesuaian pilihan kata, dan 

ketidaklogisan pilihan kata. 

Ketidaktepatan pilihan kata dalam teks 

debat siswa kelas X di SMAN 1 Lembar 

dapat dilihat di dalam penggunaan kata 

hubung berpasangan kata antara dan  

kata dengan di dalam contoh kalimat, 

“Antara hak dengan kewajiban siswa 

harus seimbang.” Di dalam kalimat 

tersebut pemakaian kata hubungnya 

tidak tepat. Kata penghubung yang tepat 

digunakan adalah kata antara dan kata 

dan di dalam kalimat, “Antara hak dan 

kewajiban siswa harus seimbang.”  
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Selain ketidaktepatan pilihan 

kata, ada juga ditemukan bentuk 

ketidaklogisan pilihan kata di dalam 

suatu kalimat, “Akibat lama tinggal di 

asrama putra, anaknya semua laki-laki.” 

Di dalam kalimat tersebut terdapat 

ketidaklogisan pilihan kata. Hal tersebut 

disebabkan oleh tidak ada hubungan 

antara tinggal di asrama putra dengan 

mempunyai anak laki-laki. Selain itu, 

masih banyak bentuk kesalahan lain 

dalam pilihan kata, baik dari segi 

ketepatan pemilihan kata, kesesuaian 

pemilihan kata, maupun kelogisan 

pemilihan kata. 

Berdasarkan alasan-alasan di 

atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh 

tentang bentuk kesalahan pilihan kata 

(diksi) yang ditemukan di dalam teks 

debat siswa kelas X di SMAN 1 Lembar, 

dengan mengangkat judul penelitian 

“Kesalahaan Pilihan Kata Dalam Teks 

Debat Siswa Kelas X Di SMAN 1 

Lembar”. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Dikatakan 

deskriptif karena tujuan yang hendak 

dicapai sehubungan dengan penelitian 

yang mendeskripsikan kesalahan yang 

terdapat di dalam teks debat siswa kelas 

X siswa SMAN 1 Lembar.  

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Menurut Bongdan 

dan Taylor dalam Moleong (2016 :4), 

mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian ini yang menjadi sasaran 

adalah kesalahan pilihan kata di dalam 

teks tulis debat siswa kelas X di SMAN 

1 Lembar. 

Menurut Prasetyo (2013: 171), 

data adalah catatan atas kumpulan fakta. 

Data merupakan bentuk jamak dari 

datum, berasal dari Bahasa Latin yang 

berarti “sesuatu yang diberikan”. Dalam 

penggunaan sehari-hari data merupakan 

suatu pernyataan yang diterima secara 

apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil 

pengukuran atau pengamatan suatu 

variabel berupa angka, kata-kata atau 

citra. 

Berdasarkan pernyataan di atas, 

data dalam penelitian ini berupa teks 

debat yang mencangkup kesalahan 

pemilihan kata. Jenis kesalahan 

pemilihan kata dapat berupa kata atau 

frasa, yang untuk peneliti disebut 

sebagai objek penelitian dan  munculnya 

kesalahan pemilihan kata disebut 

konteks penelitian. 

Adapun sumber data dalam 

penelitian ini menurut Lofland dan 

Lofland dalam Moleong (2016 :157), 

sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan 

hal itu pada bagian jenis datanya dibagi 

ke dalam kata-kata, tindakan, sumber 
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data tertulis, foto, dan statistik. Sumber 

data dalam penelitian ini terkait kata-

kata dan tindakan adalah seluruh siswa 

kelas X di SMAN 1 Lembar yang 

menciptakan teks debat secara tertulis 

dengan data tambahan berbentuk foto 

siswa kelas X di SMAN 1 Lembar yang 

melakukan kegiatan menulis teks debat.  

Penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi teknik catat. 

Peneliti dalam hal ini 

mendokumentasikan kegiatan siswa 

dalam menulis teks debat siswa kelas X 

SMAN 1 Lembar, sehingga dokumen 

yang didapat berupa catatan teks debat 

dan poto kegiatan siswa ketika menulis 

teks debat.  

Adapun teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik catat. 

Teknik catat, yaitu cara yang dilakukan 

peneliti untuk mencatat data-data yang 

ada hubungannya dengan masalah 

peneliti. Teknik catat diterapkan setelah 

menempuh proses observasi atau 

pengamatan dan pengumpulan data 

(dokumentasi). Peneliti dalam hal ini 

mencatat kesalahan pemilihan kata 

berdasarkan syarat ketepatan, syarat 

kelogisan, dan syarat kesesuaian 

pemilihan kata dalam teks debat siswa 

kelas X di SMAN 1 Lembar, setelah itu 

peneliti mencatat kembali pemilihan kata 

dalam teks debat yang benar, sekaligus 

menjelaskan kesalahan teks debat siswa. 

Tahapan analisis data, penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Sanjaya (2013:47) penelitian 

deskriptif kualitatif adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara utuh dan 

mendalam tentang realitas sosial dan 

fenomena yang terjadi di masyarakat 

yang menjadi subjek penelitian sehingga 

tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan 

model dari fenomena tersebut.  

Berdasarkan pendapat di atas, 

penerapan metode deskriptif dalam 

penelitian ini, yaitu menggunakan 

fenomena kesalahan pemilihan kata yang 

terjadi di lingkungan sekolah SMAN 1 

Lembar. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh agar tergambar dengan jelas 

fenomena yang dimaksud dalam 

penelitian ini, yaitu membaca intensif 

teks debat siswa, lalu menentukan 

kesalahan pemilihan kata berdasarkan 

syarat ketepatan, syarat kelogisan, dan 

syarat kesesuaian pemilihan kata dalam 

teks debat siswa kelas X di SMAN 1 

Lembar, selanjutnya menandai kesalahan 

pemilihan kata yang kemudian 

diperbaiki, sehingga terbentuklah teks 

debat siswa SMAN 1 Lembar dengan 

pemilihan kata yang tepat.  

Metode yang digunakan dalam 

tahap penyajian hasil analisis data yaitu 

metode deskriptif kualitatif. Menurut 

Sanjaya (2013: 47) penelitian deskriptif 

kualitatif adalah metode penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara 

utuh dan mendalam tentang realitas 

sosial dan berbagai fenomena yang 

terjadi di masyarakat yang menjadi 

subjek penelitian sehingga tergambarkan 
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ciri, karakter, sifat, dan model dari 

fenomena tersebut. Sesuai yang terdapat 

di dalam rumusan masalah, maka dalam 

tahap penyajian, tersusun berdasarkan 

rumusan masalah tersebut.  

Dalam rangka memperkuat 

keberadaannya sebagai salah satu bentuk 

karya ilmiah, teori ilmu pendidikan itu 

harus dapat diuji-coba dan 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

oleh sebab itu dalam teori ilmu 

pendidikan yang telah tercipta 

(terbentuk) harus dapat 

direperesentasikan (disajikan). Tahap ini 

adalah tahapan satu bentuk khusus yang 

dapat dipahami oleh pengguna. 

Bentuk penyajian hasil analisis 

data dalam penelitian ini berbentuk teks 

(tekstual). Penyajian data secara tekstual 

merupakan penyajian data dalam bentuk 

kalimat dengan menggunakan kata-kata. 

Pada penyajian hasil analisis data, 

peneliti melakukan tahapan pada 

validitas pemilihan kata dalam teks debat 

siswa kelas X di SMAN 1 Lembar 

berdasarkan syarat ketepatan pilihan 

kata. 

C. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis pilihan 

kata dalam teks debat siswa kelas X di 

SMAN 1 Lembar yang mengacu pada 

syarat yang sudah ditentukan, yaitu 

syarat ketepatan pilihan kata, syarat 

kesesuaian pilihan kata, dan syarat 

kelogisan pilihan kata. Syarat-syarat 

ketepatan pilihan kata ada enam, namun 

peneliti menemukan empat syarat 

ketepatan pilihan kata yang tidak tepat di 

dalam teks debat siswa, yaitu (1) tidak 

dapat membedakan denotasi dan 

konotasi, (2) tidak dapat memahami 

dengan tepat makna kata-kata abstrak, 

(3) tidak dapat memakai kata 

penghubung yang berpasangan secara 

tepat dan (4) tidak dapat membedakan 

kata-kata yang umum dan kata-kata 

khusus. Selain itu, syarat kesesuaian 

pilihan kata ada tujuh, namun peneliti 

menemukan enam ketidaksesuaian 

dalam teks debat yaitu (1) tidak 

menggunakan kata-kata yang ilmiah, (2) 

menggunakan kata-kata jargon, (3) 

menggunakan bahasa yang biasa 

digunakan dalam percakapan, (4) 

menggunakan bahasa standard (status 

sosial tinggi), (5) menggunakan bahasa 

artfisial (seni), dan (6) menggunakan 

kata-kata slang. Adapun syarat 

kelogisan, yaitu harus sesuai dengan 

nalar berpikir.  

Kesalahan pilihan kata dalam 

teks debat siswa kelas X di SMAN 1 

Lembar Tahun Ajaran 2017 – 2018 akan 

dideskripsikan sesuai dengan rumusan 

masalah dalam penelitian, sebagai 

berikut.  

1. Kesalahan Berdasarkan Syarat 

Ketepatan Pilihan Kata 

a. Tidak dapat membedakan 

denotasi dan konotasi 

Makna denotatif adalah 

makna dalam alam wajar secara 
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eksplisit. Makna wajar ini adalah 

makna sesuai dengan apa adanya. 

Adapun makna konotatif adalah 

makna asosiatif, makna yang 

timbul dari sikap sosial, sikap 

pribadi, dan kriteria tambahan 

yang dikenakan pada sebuah 

makna konseptual.  

Pada teks debat siswa 

kelas X di SMAN 1 Lembar, 

ditemukan bahwa siswa tidak 

dapat membedakan denotasi dan 

konotasi. Ketidaktepatan pilihan 

kata dalam membedakan denotasi 

dan konotasi terlihat pada data, 

sebagai berikut. 

 

… mudahnya diakses hal-hal 

yang berbau negatif 

(pornografi) …  ( X IPA 2, 

kelompok 2, baris 9)  

Ketidaktepatan pilihan 

kata pada data di atas, banyak 

menggunakan konotasi (bukan 

makna sebenarnya). Makna ini 

timbul dari sikap pribadi penulis 

terhadap masalah topik bahasan. 

Seperti (a) berbau negatif, kata 

ini sudah mendapatkan keriteria 

tambahan dari penulis. kata 

berbau digunakan untuk sesuatu 

yang bisa dicium dan dirasakan 

oleh pancaindra, hidung. Akan 

tetapi, makna kata ini 

diasosiasikan untuk mewakili 

makna konseptual dari bersifat 

negatif..  

Kata-kata konotasi yang 

digunakan dalam data di atas, 

tidak tepat digunakan karena 

setiap kata konotasi tidak 

menyampaikan maksud penulis 

dengan lugas. Oleh karena itu, 

jika penulis tetap menggunakan 

kata-kata konotasi seperti pada 

data, membuat pembaca sulit 

memahami maksud penulis, 

maka kata-kata tersebut perlu 

dihindari dalam teks debat, 

seperti perbaikan di bawah ini. 

… mudahnya diakses hal-hal 

yang bersifat negatif 

(pornografi) … ( X IPA 2, 

kelompok 2, baris 9)   

 

b. Dapat memahami dengan tepat 

makna kata-kata abstrak 

Kata abstrak adalah kata 

yang sulit diserap oleh 

pancaindra, kata-kata ini 

digunakan untuk memperhalus 

pernyataan yang rumit. Di dalam 

teks debat ditemukan 

penggunaan kata-kata abstrak 

yang tidak dipahami penggunaan 

dan maknanya oleh siswa, hingga 

tulisan dalam teks debat siswa 

kelas X di SMAN 1 Lembar 

menjadi tidak cermat dan sulit 

dipahami, seperti data berikut. 

 

Tetap saja untuk mengantisipasi 

semuanya … 

(X IPA 1, kelompok 6, baris 2) 
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Kata mengantisipasi tidak 

tepat karena penulis teks debat 

diminta untuk membuat pembaca 

tidak salah paham terhadap 

maksud yang ingin disampaikan, 

sedangkan  penulis teks debat 

menggunakan kata yang sulit 

diserap oleh pancaindra pembaca. 

Oleh karena itu, berikut ini 

peneliti akan memaparkan 

perbaikan secara berurutan, 

sehingga pembaca tidak salah 

paham. 

 

Tetap saja tidak dapat mengatasi 

semua masalah … 

(X IPA 1, kelompok 6, baris 2) 

 

 

Kata yang ditemukan 

pada data di atas, penulis 

bermaksud untuk mengatakan 

…tidak dapat mengantisipasi…, 

namun menggunakan kata 

antisipasi dalam menyatakan 

penolakan terhadap argumen lain 

yang menawarkan sejumlah cara 

untuk mengantisipasi hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

Penggunaan kata tersebut tentu 

akan salah dipahami pembaca 

jika penulis teks debat (penulis 

yang menolak sejumlah cara 

untuk mengantisipasi) tetap 

menggunakan kata tersebut. 

 

c. Tidak dapat memakai kata 

penghubung yang berpasangan 

secara tepat 

Kata penghubung 

(konjungsi) adalah kata tugas 

yang berfungsi menghubungkan 

dua klausa, kalimat, atau 

paragraf. Berdasarkan hasil 

analisis peneliti, ditemukan 

bentuk ketidaktepatan 

menggunakan kata penghubung 

dalam teks debat, dapat dilihat 

pada data di bawah ini.  

Antara mencontek dengan 

tidak mencontek memang 

berbeda hasilnya… (X IPA 

Kata penghubung 

berpasangan pada kata dengan 

digunakan untuk menyatakan 

kesetaraan, sedangkan kalimat di 

atas bermaksud untuk 

menyatakan penggabunngan kata 

mencontek dan tidak mencontek. 

Kata untuk menyatakan pen. 

Oleh karena itu, perbaikan 

pilihan kata hubung yang tepat 

akan dipaparkan secara berurutan 

sebagai berikut.  

Antara mencontek dan tidak 

mencontek memang berbeda 

hasilnya… (X IPA 2, 

kelompok 3, baris 8) 

d. Tidak dapat membedakan kata-

kata yang umum dan kata-kata 

khusus 

Kata-kata umum 

merupakan kata yang acuannya 
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lebih luas, seperti ikan, 

sedangkan kata yang acuannya 

lebih khusus disebut kata khusus, 

seperti gurame, lele, tawes, dan 

ikan mas.Kata umum memiliki 

cakupan lebih luas. Sementara 

itu, kata khusus memiliki 

cakupan lebih sempit atau 

khusus. 

Berikut ini adalah 

ketidaktepatan yang ditemukan 

peneliti dalam teks debat siswa 

terkait dengan tidak dapat 

membedakan kata-kata yang 

umum dan kata-kata yang 

khusus. 

 

(a) Kelompok saya sangat 

mendukung adanya 

facebook… (X IPA 3, 

kelompok 5, baris 1) 

 Pada data di atas, kata 

saya merupakan kata khusus 

yang digunakan untuk personal, 

kata ganti orang pertama tunggal. 

Sementara itu, dalam teks 

seharusnya menggunakan kata 

khusus kami, kata ganti milik atas 

kelompok penyusun teks debat.  

Dengan demikian, dalam teks 

debat perlu dihindari kata kata-

kata umum untuk menyampaikan 

maksud khusus seperti 

pemaparan berikut ini. 

a. Kelompok kami sangat 

mendukung adanya 

facebook… (X IPA 3, 

kelompok 5, baris 1) 

2. Kesalahan Berdasarkan Syarat 

Kesesuaian Pilihan Kata 

Kesesuaian dalam hal ini adalah 

pilihan kata yang digunakan harus pada 

tempatnya. Berikut ini ketidaksesuaian 

yang ditemukan oleh peneliti dalam 

penggunaan kata-kata yang ilmiah, 

menghindari kata-kata jargon, tidak 

menggunakan bahasa percakapan, 

menghindari bahasa standard (status 

sosial tinggi), menghindari bahasa 

artfisial (seni), dan menghindari kata-

kata slang. 

a. Tidak menggunakan kata-kata 

ilmiah  

  Pilihan kata menggunakan kata-

kata ilmiah pada data di bawah ini 

termasuk pilihan kata yang tidak tepat 

karena tidak mempertimbangkan situasi 

dan kondisi. Pertimbangan situasi dan 

kondisi perlu dilakukan dalam pilihan 

kata-kata ilmiah, agar pembaca dapat 

memahami dengan tepat dan lugas ide 

dan gagasan yang ingin disampaikan 

penulis. Oleh karena itu, data pada teks 

debat siswa kelas X di SMAN 1 Lembar 

ditemukan ketidaksesuaian sebagai 

berikut. 

Beberapa berita, baik televisi 

maupun koran melansir adanya 

penculikan anak atau kasus pelarian 

anak di bawah umur… (X IPA 3, 

Kelompok 1, baris 14) 
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 Pilihan kata melansir boleh 

digunakan dalam debat jika pembicara 

dan pendengar memiliki tingkat 

pengetahuan dan pengalaman bahasa 

lebih tinggi dibandingkan siswa SMA. 

Kata melansir hanya dipahami oleh para 

jurnalis dan oleh seorang yang sering 

membaca berita, maka tidak tepat jika 

menggunakan pilihan kata tersebut. . 

Dengan demikian, Kata-kata pada data 

di atas dapat diganti secara bertuturt-

turut dengan mengabarkan. Demikian 

halnya, perbaikan pilihan kata yang 

dimengerti secara umum akan 

dipaparkan, sebagai berikut. 

Beberapa berita, baik televisi 

maupun koran mengabarkan adanya 

penculikan anak atau kasus pelarian 

anak di bawah umur… (X IPA 3, 

Kelompok 1, baris 14) 

 

 

b. Menggunakan kata jargon 

  Jargon bermakna tuturan yang 

dianggap mempunyai 

ketumpangtindihan dengan bahasa 

ilmiah.  Ketumpangtindihan dalam kata 

jargon jika digunakan dalam teks debat 

dapat membangunkan pembaca karena 

kata jargon memiliki makna ganda. 

Peneliti menemukan penggunaan kata 

jargon yang tidak sesuai dalam teks 

debat, sebagai berikut. 

… membelikan hp pada anak tidak 

usah terlalu wah … (X IPA 1,  

kelompok 5, baris 12) 

 Penggunaan kata jargon 

digunakan dalam situasi yang nonformal 

membuat kata-kata tidak sesuai dalam 

situasi yang formal. Pembaca tidak akan 

salah paham terhadap apa yang 

disampaikan oleh penulis, namun kata 

jargon dalam penulisan teks debat akan 

membuat makna kata menjadi tumpang 

tindih. Hal ini disebabkan, kata jargon 

memiliki makna ganda, sesuai dengan 

situasinya. Seperti kata wah memiliki 

makna „bersifat yang mengagumkan‟. 

Oleh sebab itu, perbaikan pada data di 

atas akan dipaparkan secara berurutan, 

agar tidak terjadi makna kata yang 

tumpang tindih, sebagai berikut. 

…. membelikan hp pada anak tidak 

usah terlalu canggih … (X IPA 1,  

kelompok 5, baris 12) 

 

c. Menggunakan bahasa yang biasa 

digunakan dalam percakapan  

 Kata percakapan yang dimaksud 

adalah pilihan kata yang digunakan 

dalam percakapan sehari-hari. Akan 

tetapi di dalam teks debat siswa SMAN 

1 Lembar ditemukan penggunaan pilihan 

kata percakapan yang tidak seharusnya 

digunakan oleh kalangan orang terdidik, 

seperti pada data sebagai berikut. 

Misalnya membolos sekolah demi 

bermain game (X SOS 1, kelompok 

2, baris 27)  
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 Pilihan kata-kata percakapan 

pada data di atas, tidak sesuai dengan 

fungsi pilihan dalam mencapai 

komunikasi yang efektif, karena masih 

menggunakan bahasa sehari-hari, 

sehingga kata membolos merupakan 

kata-kata yang digunakan oleh kalangan 

yang tidak memiliki tingkat pendidikan. 

Oleh karena itu, para siswa yang 

memiliki tingkat penidikan sebaiknya 

menggunakan kata-kata yang sesuai 

dengan tingkat pendidikanya. Berikut 

perbaikannya akan dipaparkan, sebagai 

berikut.   

Misalnya bolos sekolah demi 

bermain game. (X SOS 1, kelompok 

2, baris 27) 

 

 

d. Tidak menghindari bahasa standard 

atau unsur substandard dalam situasi 

yang formal  

  Penggunaan bahasa standard atau 

unsur substandard yang dimaksud dalam 

bahasa baku yang dapat dipahami oleh 

pembaca. Di dalam teks debat perlu 

digunakan pilihan kata yang dapat 

dipahami, bukan pilihan kata standard 

yang sulit dipahami seperti data yang 

ditemukan dalam teks debat siswa kelas 

X di SMAN 1 Lembar, sebagai berikut.  

Kualitas pertemuan face to face 

dengan sesama anggota keluarga… 

(X SOS 3, kelompok 7, baris 22) 

(a) Kemudian dekadensi moral akan 

terjadi. (X IPA 2, kelompok 7, baris 

14)  

 Penggunaan campur kode dalam 

teks debat sangat tidak tepat jika 

pembaca memiliki status sosial yang 

lebih rendah daripada penulis. Bukan 

hanya itu, kata-kata ini termasuk bukan 

kata-kata yang standar digunakan oleh 

siswa SMA pada umumnya. Hal ini 

menyebabkan pembaca bingung dalam 

memahami teks secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, kata face to face diganti 

dengan bertatap muka agar kata-kata 

bersifat standar dipahami oleh pembaca,. 

Perbaikan pilihan kata yang sesuai akan 

dipaparkan, sebagai berikut. 

 

Kualitas pertemuan bertatap muka 

dengan sesama anggota keluarga… 

(X SOS 3, kelompok 7, baris 22) 

 

e. Tidak menghindari kata-kata atau 

bahasa yang artfisial  

Kata-kata atau bahasa yang 

artfisial artinya bahasa yang disusun 

secara seni. Kata-kata atau bahasa yang 

disusun secara seni biasa digunakan pada 

fiksi. Akan tetapi, peneliti menemukan 

penulisan artfisial pada penulisan teks 

debat siswa, sebagai berikut. 

 

Ada pengaruh positif, tetapi ada 

juga pengaruh negatif internet, 

bagaikan mata uang dengan dua 

sisi… (X IPA 3, kelompok 1, baris 

8)  
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Menghindari kalimat artfisial 

perlu dilakukan dalam teks debat agar 

pembaca lebih sederhana dan mudah 

memahami maksud penulis. Oleh karena 

itu, kalimat artfisial “… bagaikan mata 

dengan dua sisi… dapat diganti dengan 

… ada pengaruh positif dan pengaruh 

negative internet …. Penggunaan 

kalimat artfisial di atas bisa ditiadakan, 

karena arti sebenarnya sudah disebut 

terlebih dahulu. Oleh karena itu, 

perbaikan kata yang sesuai pada data di 

atas akan dipaparkan secara berurutan, 

sebagai berikut. 

 

Ada pengaruh positif dan pengaruh 

negatif internet (X IPA 3, kelompok 

1, baris 8) 

 

f. Tidak menghindari pemakaian kata-

kata slang  

Kata slang disusun secara khas, 

seperti bahasa alay dan lebay sebagai 

fenomena masyarakat. Penggunaan 

bahasa ini tidak bisa dihindari oleh siswa 

karena kebiasaan sehari-hari. 

Ragam bahasa tidak baku yang 

digunakan kelompok tertentu. oleh 

karena sifat bahasa ini digunakan oleh 

kelompok tertentu, makan perlu 

dihindari dalam situasi yang sifatnya 

menyeluruh, seperti teks debat. Di dalam 

teks debat siswa kelas X di SMAN 1 

Lembar peneliti menemukan bahasa 

slang, sebagai berikut. 

bagi saya facebook banyak sekali 

unfaedahnya… (X IPA 3, kelompok 

6, baris 3) 

  Di zaman yang modern ini, 

banyak bahasa baru yang tidak 

berterima, apalagi dalam penulisan tugas 

siswa, seperti kata yang bergaris miring 

di atas. Bahasa yang digunakan adalah 

bahasa alay. Bahasa ini merupakan 

bahasa yang menyimpang dan tidak 

memiliki makna secara tepat. Perbaikan 

kata yang tidak sesuai pada data akan 

dipaparkan secara berurutan, sebagai 

berikut.  

Bagi saya facebook tidak memiliki 

banyak manfaat (X IPA 3, 

kelompok 6, baris 3) 

 

 Data di atas, siswa menggunakan 

bahasa Slang. Bahasa tersebut hanya 

dapat difahami oleh kelompok orang 

tertentu, seperti data unfaedah 

merupakan bahasa arab yang diserap ke 

dalam bahasa Indonesia kemudian 

mendapatkan imbuhan un- yang 

sebenarnya sangat tidak difahami oleh 

siswa pada umumnya.  

 

3. Kesalahan Berdasarkan Syarat 

Kelogisan Pilihan Kata 

Kelogisan ialah terdapatnya arti 

kalimat yang masuk akal. Berdasarkan 

hasil analisis terhadap teks debat siswa 

kelas X di SMAN 1 Lembar, peneliti 
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menemukan ketidaklogisan pilihan kata, 

sebagai berikut. 

 

a. … dimana untuk mendapat nilai 

kelulusan segala cara dilakukan… 

(X IPA 2, kelompok 4, baris 2) 

 

Kata yang bertuliskan miring 

digunakan untuk menanyakan tempat, 

tetapi peneliti menemukan, bukan hanya 

di teks debat siswa kelas X di SMAN 1 

Lembar, hal tersebut terjadi karena 

kebiasaan yang salah dalam situasi 

formal. Jadi, kalimat di atas tidak logis, 

karena menggunakaan kata tanya 

dimana. Kata tersebut digunakan untuk 

menanyakan tempat, bukan untuk 

menjelaskan alasan. Oleh karena itu, 

perbaikan kata yang tidak logis pada 

data di atas akan dipaparkan membentuk 

kalimat yang logis, sebagai berikut. 

a. … untuk mendapatkan kelulusan 

segala cara dilakukan… (X IPA 2, 

kelompok 4, baris 2) 

 

Ketidaklogisan kata juga terdapat 

pada kalimat teks debat siswa, karena 

pilihan kata yang digunakan bukan 

pilihan kata di awal kalimat, seperti di 

bawah ini. 

 

b. Sementara itu, tak banyak juga 

masyarakat yg tidak setuju … (X 

IPA 3, kelompok 4, baris 1) 

 

Pilihan kata pada data (b)  salah 

menempatkan kata hubung (konjungsi). 

Kata hubung pada data tersebut tidak 

ditempatkan di awal paragraf. Konjungsi 

digunakan menghubungkan antar 

kalimat. Oleh karena itu, kata tersebut 

merupakan pilihan kata yang salah 

karena tidak memiliki kelogisan ketika 

pembaca memahami kalimat secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, perbaikan 

kata yang tidak logis pada data di atas 

akan dipaparkan membentuk kalimat 

yang logis, sebagai berikut. 

b. Banyak masyarakat yang tidak 

setuju … (X IPA 3, kelompok 4, 

baris 1) 

D SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, 

kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebanyak 194 siswa terdapat 40 

kelompok belajar yang menghasilkan 40 

teks teks debat siswa kelas X di SMAN 

1 Lembar. Analisis 40 teks debat siswa 

ini mengacu pada syarat ketepatan 

pilihan kata, syarat kesesuaian pilihan 

kata, dan syarat kelogisan pilihan kata. 

Di dalam syarat ketepatan pilihan kata 

terdapat enam syarat ketepatan, namun 

ditemukan empat ketidaktepatan pilihan 

kata dalam teks debat siswa kelas X di 

SMAN 1 Lembar, yaitu (1) tidak dapat 

membedakan denotasi dan konotasi, (2) 

tidak dapat membedakan kata-kata yang 

hampir bersinonim, (3) tidak dapat 

memahami dengan tepat makna kata-

kata abstrak, (4) tidak dapat memakai 

kata penghubung yang berpasangan 

secara tepat dan (5) tidak dapat 
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membedakan kata-kata yang umum dan 

kata-kata khusus. Adapun syarat 

kesesuaian pilihan kata terdapat tujuh 

kesesuaian pilihan kata, namun peneliti 

menemukan enam ketidaksesuaian 

dalam teks debat siswa, yaitu (1) tidak 

menggunakan kata-kata yang ilmiah, (2) 

menggunakan kata-kata jargon, (3) 

menggunakan bahasa yang biasa 

digunakan dalam percakapan, (4) 

menggunakan bahasa standard (status 

sosial tinggi), (5) menggunakan bahasa 

artfisial (seni), dan (6) menggunakan 

kata-kata slang. Selain itu, syarat 

kelogisan harus sesuai dengan nalar 

berpikir. Dari 40 teks debat 53 kesalahan 

pilihan kata, 25 ketidaktepatan pilihan 

kata, 28 ketidaksesuaian pilihan kata, 

dan 2 ketidaklogisan pilihan kata. 

Ketidaklogisan dalam teks debat siswa 

kelas X di SMAN 1 Lembar jarang 

ditemukan, karena rata-rata siswa 

mengutarakan pendapat sesuai dengan 

apa adanya. Oleh karena itu, siswa lebih 

banyak melakukan kesalahan 

berdasarkan ketidaktepatan dan 

ketiaksesuaian pilihan kata.
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