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Manusia tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan berbahasa dalam 
kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang dapat 
digunakan untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan, kepada sesama 
manusia. Dalam kegiatan berkomunikasi, manusia dapat menyampaikan ide, 
gagasan, dan perasaannya secara lisan atau tulis. Penyampaian ide secara lisan 
dapat menggunakan media berupa telepon atau berdialog langsung dengan orang 
yang bersangkutan, sedang bentuk penyampaian ide secara tulis dapat 
menggunakan media surat dan layanan pesan singkat atau Short Messege Service 
(SMS).  

Keterampilan menyampaikan ide secara tertulis melalui surat merupakan 
salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan dalam matapelajaran bahasa 
Indonesia di SMP. Fokus pembelajaran adalah belajar berkomunikasi untuk 
berbagai tujuan. Agar komunikasi melalui surat dapat berjalan lancar, dibutuhkan 
kemampuan penguasaan diksi, penguasaan kalimat, dan penyusunan pola 
pengembangan paragraf yang baik. Kemampuan tersebut tidak datang dengan 
sendirinya, melainkan melalui proses belajar dan ketekunan berlatih.  

Mengingat pentingnya kemampuan mengungkapkan ide, gagasan, dan 
perasaan secara tertulis melalui surat, maka pembelajaran menulis harus lebih 
ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan 
menitikberatkan pada tiga masalah, yaitu (1) penggunaan diksi, (2) penggunaan 
kalimat berdasarkan fungsi, dan (3) penggunaan pola pengembangan paragraf, 
dalam surat pribadi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan penggunaan diksi, kalimat, dan pola pengembangan 
paragraf dalam surat pribadi siswa kelas 1 SMP Negeri 4 Sumenep tahun ajaran 
2005-2006.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini berupaya untuk 
mendapatkan gambaran objektif tentang penggunaan diksi, kalimat, dan pola 
pengembangan paragraf dalam surat pribadi siswa. Data yang digunakan untuk 
menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini berupa diksi, kalimat, dan 
paragraf yang ditulis siswa kelas 1 SMP Negeri 4 Sumenep tahun ajaran 2005-
2006. Sumber data penelitian ini adalah surat pribadi yang ditulis oleh subjek 
penelitian yaitu siswa kelas 1B SMP Negeri 4 Sumenep tahun ajaran 2005-2006 
yang berjumlah 25 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
lembar tugas menulis surat dengan peneliti sebagai instrumen utamanya. Teknik 
analisis data menggunakan empat tahapan yaitu seleksi data, pengkodean, 
pengklasifikasian, dan penguraian. 



    
Berdasarkan hasil analisis data, ada tiga kesimpulan yang diperoleh, yaitu 

(1) Diksi yang digunakan dalam surat pribadi siswa meliputi diksi umum, diksi 
khusus, diksi konkret, dan diksi abstrak. Sedang bentuk pilihan kata yang lain 
berupa ungkapan dan pepatah. Diksi yang cenderung digunakan dalam surat 
pribadi adalah diksi khusus dan diksi abstrak serta ungkapan, (2) kalimat 
berdasarkan fungsi yang digunakan dalam surat pribadi siswa meliputi kalimat 
pernyataan, kalimat pertanyaan, dan kalimat perintah. Kalimat yang cenderung 
digunakan dalam surat pribadi siswa adalah kalimat pernyataan, (3) pola 
pengembangan paragraf yang digunakan dalam surat pribadi siswa meliputi 
paragraf deduktif (umum-khusus), induktif (khusus-umum), akibat-sebab, contoh, 
alasan dan campuran. Pola pengembangan paragraf yang cenderung digunakan 
dalam surat pribadi adalah pola pengembangan paragraf deduktif (umum-khusus).  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan: (1) kepada guru pengajar 
bahasa Indosesia, agar dapat menambah latihan-latihan menulis guna menambah 
perbendaharaan diksi siswa dan lebih banyak memberikan tugas menulis agar 
siswa dapat menyajikan gagasan, ide, dan perasaannya secara logis dalam bentuk 
paragraf, (2) kepada siswa, agar banyak membaca guna memperluas kosakata dan 
banyak berlatih menulis di luar jam pelajaran, dan (3) kepada peneliti lanjutan, 
agar mengadakan penelitian tentang surat pribadi dengan menitikberatkan pada 
aspek kebahasaan yang lain seperti penggunaan bahasa, penggunaan tanda baca, 
pola pengembangan gagasan, dan lain-lain karena penggunaan aspek kebahasaan 
yang digunakan dalam surat pribadi memiliki keunikan tersendiri dan berbeda 
dengan aspek kebahasaan yang ada dalam surat resmi atau dinas.  


