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DIKSI/PILIHAN KATA 
Kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting. 

Dalam memilih kata-kata, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, 

yaitu :Kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat 

penting. Dalam memilih kata-kata, ada dua persyaratan yang harus 

dipenuhi, yaitu : 

 



DIKSI/PILIHAN KATA 

Ketepatan :  
dapat 

mengungkapkan 
apa yang ingin kita 

ungkapkan; 

Kesesuaian :  
kecocokan antara 
kata-kata dengan 
kesempatan dan 

keadaan. 



2. Denotasi & Konotasi 

1. Kata – kata yang memiliki persamaan dibeberapa bagian  

3. Abstrak & Konkret 

4. Umum & Khusus 

5. Populer & Kajian 

6. Kata dalam percakapan 

7. Perubahan Kata 



1. KATA-KATA 
YANG 

MEMILIKI 
PERSAMAAN 
DI BEBERAPA 

BAGIAN 

SINONIM 

ANTONIM 

HOMONIM 

HOMOFON 

HOMOGRAF 



 

SINONIM 

 

= Persamaan Arti = 

 

Haus = Dahaga 

Bohong = Dusta 

Bahagia = Senang 

Aku = Saya 

Bertemu = Berjumpa 



 

ANTONIM 

 

= Lawan Arti = 

 

Panjang  x  Pendek 

Besar  x  Kecil 

Baik  x  Buruk 

Banyak  x  Sedikit 

Laki-laki  x  Perempuan 

Surga  x Neraka 



 

HOMONIM 

= suatu kata yang memiliki 
arti/makna yang berbeda 

akan tetapi lafadh atau 
ejaannya sama = 

 
Rapat ( Pertemuan & Berdekatan ) 

Bisa ( Racun & Dapat ) 

Genting ( Atap & Gawat ) 

Malang ( Nasib & Kota ) 

Hak ( Bagian Sepatu & Milik ) 

Buku ( Ruas & Kertas ) 

Muka ( Wajah & Depan ) 



 

HOMOFON 

 

= kata yang diucapkan 
sama tetapi memiliki 
maksud yg berbeda = 

 
Sangsi  x  Sanksi 

Bang  x  Bank 

Massa  x  Masa 

Bli  x  Beli 



 

HOMOGRAF 

 

= kata yang sama ejaannya 
tetapi berbeda lafadhnya dan 

maknanya = 

 
Apel ( Pertemuan & Buah ) 

Teras ( Inti & Beranda ) 

Tahu ( Makanan & Mengetahui ) 

Mental ( Moral & Terpelanting ) 

Serang ( Menyerang & Nama Kota ) 

Seri ( Jenis gigi & Iambang ) 



2. DENOTASI DAN KONOTASI 

KONOTASI 

 

makna yang bukan 
sebenarnya dan merujuk 
pada hal yang lain. 

Cth: 
 Kupu – kupu malam itu 
ditangkap petugas trantib. 

 Ranti anak Pak Haji Jalaludin 
adalah bunga desa kami. 

 Dalam peristiwa itu, dia 
dijadikan kambing hitam 

DENOTASI 

 

Makna kata yang sesuai 
dengan makna yang 
sebenarnya. 

Cth:  
 Banyak kupu-kupu 
beterbangan di taman kota 

 Penata bunga itu sedang 
bekerja 

 Pak Hendro lebaran 
kemarin kurban kambing 
hitam lima ekor 





3. ABSTRAK & KONKRET 

• Abstrak 
Sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat oleh panca 
indera. 
Cth: 

  Kebenaran (kata abstrak) pendapat itu tidak terlalu tampak. 
  Pak Haji Muhidin merupakan salah satu warga kaya di 

Kampung Sawo 



3. ABSTRAK & KONKRET 

• Konkret 
Kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh 
panca indra  
Cth: 
  Pak Andi memiliki rumah lima lantai 
  Gery baru saja membelli mobil baru 
  Meja itu terlihat sangat antik 



 

 

Kata umum adalah kata – kata yang memiliki makna dan cakupan 

pemakaian yang lebih luas. Kata – kata yang termasuk dalam kata umum 

disebut dengan hipernim 
 

 

kata khusus adalah kata – kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya 

lebih sempit, atau disebut juga dengan hiponim 



UMUM KHUSUS 

Dodi memiliki hewan 
peliharaan yang dinamakan 
bubu 

Pak Haji mengkoleksi banyak 
burung untuk diperlombakan 

Aku melihat ke arahnya 
karena kesal mendengar 
perkataanya 

Bapak memelototi adik 
karena mengamuk di tempat 
umum 

Rani merasa perutnya sakit, 
sehingga dia pergi ke klinik. 

Boby dirawat di rumah sakit 
karena demam berdarah. 

Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. 
Meskipun kata – kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya 

tetaplah sama dengan makna kata umum 



 

 

Populer 

Kata yang dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dalam 

kehidupan sehari- hari. 

 

 

Kajian 

adalah Kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya 

karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang.  

4. POPULER & KAJIAN 



POPULER 

1. Bermakna 

2. Sejajar 

3. Tahap 

4. Isi 

5. Batasan 

6. Berbahaya 

7. Besar 

8. Wajar 

9. Tetap 

KAJIAN 

1. Signifikansi 

2. Paralel 

3. Stadium 

4. Volume 

5. Definisi 

6. Kritis 

7. Makro 

8. Natural 

9. Konsisten 

 



6. KATA DALAM PERCAKAPAN 

 

• JARGON  

 

Kata-kata teknik yang dipakai 
oleh segolongan/kelompok 

tertentu dalam berkomunikasi. 
Bentuknya bisa seperti sandi, 

kode rahasia atau morse. 

 







• TGIF = Thank God It’s Friday 
(Terimakasih Tuhan hari ini 
adalah Jumat) 
 

• FYI = For Your Information 
(Atas informasimu) 
 

• LOL = Laughs Out Loud 
(Tertawa keras) 
 

• ROTFL = Rolling On The 
Floor Laughing (Tertawa 
terbahak-bahak) 
 

• ASAP = As Soon As Possible 
(Segera mungkin) 

• CMIIW = Correct Me If I’m 
Wrong (Benarkan jika aku 
salah) 
 

• OMG = Oh, My God (Oh, ya 
Tuhan) 
 

• OOT = Out Of Topic (Keluar 
dari topik) 
 

• POV = Point Of View (Sudut 
pandang) 
 

• BTW = By The Way (Omong-
omong) 
 
 



6. KATA DALAM PERCAKAPAN 

 

• SLANG  

 

kata-kata yang biasa dipakai 
para remaja dalam 

berkomunikasi. Tercipta karena 
para pemakai ingin berbeda dari 

orang kebanyakan. 



Alay Ciyus  Mager  Alig  

Badai  Cyin Nyokap  Kuy 

Bokap  Caem  Enelan  Sabi  

Bete  Dari 
Hongkong ! 

Jayus  Saik  

Baper Kepo  Galau  Lebay 

Cabut  PHP Genggens Madesu  

Cabs  Pecah  Mie Apah Kacang  

Cabe-cabean Hacep  Kece  Sebat  



7. PERUBAHAN KATA  

Meluas Menyempit Sinestesia 

Amelioratif Asosiasi Peyoratif 



MELUAS 
  

kata-kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas kini cakupan 
maknanya jadi luas. 

 
 Ibu artinya wanita yang melahirkan kita, sekarang siapa saja 

perempuan yang agak tua dipanggil ibu. 

MENYEMPIT 
 

kata yang dulunya memiliki makna luas sekarang maknanya menjadi 
sempit.  

 
 Pembantu artinya orang yang membantu orang lain. Sekarang 

pembantu adalah pembantu rumah tangga (babu) 



Sinestesia 
 

perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang 
berlain. 

 
 Kata-kata yang diucapkannya menusuk hati, Gadis itu berwajah 

manis.  
 

Amelioratif  
 

pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar 
dibandingkan dengan kata yang lama.  

 

Cth: Bini - Istri 

 



Asosiasi 
 

perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. 
 

 Cth: amplop, sogok. 
 

Peyoratif 
 

kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu. 
 

Cth: istri simpanan dulunya istri muda  



Terima Kasih 


