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A. Pengertian Kosakata 

Kosakata menurut Kridalaksana (1993: 122) sama dengan leksikon. Leksikon adalah (1) 

komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam 

bahasa; (2) kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis, atau suatu bahasa, (3) daftar 

kata yang disusun seperti kamus, tetapi dengan penjelasan singkat dan praktis (1993: 127). 

Sedangkan kosakata dalam KBBI (2001: 597) diartikan sebagai perbendaharaan kata. 

Pemakaian kata-kata dalam kegiatan berbahasa, pada umumya terbatas pada kata-kata 

yang sering digunakan. Masyarakat bahasa tidak dapat menggunakan semua kata-kata yang ada 

dalam suatu bahasa. Maka dalam hal ini kosakata dapat dikelompokkan atas dua bagian, yaitu 

kosakata “aktif” dan kosakata “pasif”. Kosakata aktif adalah kosakata yang sering digunakan 

dalam berbicara atau menulis, sedangkan kosakata pasif adalah kosakata yang jarang dipakai 

atau tidak pernah dipakai seseorang dalam berbicara ataupun menulis. Tetapi kata-kata ini 

tetapmerupakan kosakata bahasa dalam sebuah bahasa (Bukhari 1995: 17-18). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata merupakan 

perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang dalam proses berbahasa, baik lisan maupun tulisan. 

Dalam proses berbahasa, terdapat kosakata yang sering digunakan oleh seseorang dalam kegiatan 

berbahasa sehari-hari (kosakata aktif) dan kosakata yang jarang atau tidak pernah digunakan 

seseorang dalam berkomunikasi (kosakata pasif). 

B. Pembelajaran Kosakata 

Kualitas keterampilan berbahasa seseorang sangat dipengaruhi pada kualitas dan 

kuantitas kosakata yang dimilikinya (Tarigan 1985: 2). Semakin kaya kosakata yang dimiliki, 

semakin terampil pula dalam berbahasa. Perkembangan kosakata merupakan perkembangan 

konseptual. Suatu program yang sistematis dalam perkembangan kosakata dipengaruhi oleh usia, 

jenis kelamin, pendapatan, kemampuan, bawaan, dan status sosial serta faktor-faktor geografis.  



Pembelajaran kosakata diajarkan dalam konteks wacana, dipadukan dengan kegiatan 

pembelajaran seperti percakapan, membaca, menulis. Upaya memperkaya kosakata perlu 

dilakukan secara terus menerus melalui surat kabar, majalah, pidato-pidato, dan sebagainya. 

Untuk dapat memperoleh hasil pembelajaran kosakata yang optimal, guru perlu 

membekali siswa dengan kata-kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Dalam setiap bidang 

ilmu digunakan kata-kata khusus. Upaya pemerkayaan kosakata perlu dilakukan secara terus 

menerus dan dapat diperoleh melalui bidang-bidang tertentu (Depdikbud 2003: 35). 

Untuk meningkatkan penguasaan kosakata dalam pembelajaran menulis cerpen juga 

dapat dilakukan dengan mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar harus berkaitan dengan materi 

kosakata. Materi kosakata yang dapat digunakan dalam pembelajaran kosakata antara lain:(1) 

Idiom Istilah idiom sering disebut juga ungkapan. Dalam Kamus Linguistik Kridalaksana (1993: 

80) diterangkan bahwa idiom adalah (1) konstruksi dari unsur-unsur yang saling memilih, 

masing-masing anggota mempunyai makna yang ada hanya karena bersama makna yang lain; (2) 

konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. 

Contoh: Kambing hitam dalam kalimat; Dalam peristiwa kebakaran itu Hansip menjadi 

kambing hitam, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Makna kambing hitam secara keseluruhan 

tidak sama dengan kambing maupun hitam. Soedjito dalam Asruri (2000: 28) mengemukakan 

bahwa idiom adalah suatu ungkapan bahasa yang berupa gabungan kata (frase) yang maknanya 

sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur pembentuknya. Konstruksi 

tersebut tidak dapat diganti atau diubah, maka konstruksi semula menjadi tidak tepat atau 

berbeda.(2) Sinonim dan Antonim  

a. Sinonim  

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain; 

kesamaan itu berlaku bagi kata, kelompok kata, atau kalimat, walaupun umumnya yang dianggap 

sinonim hanyalah kata-kata saja (Kridalaksana 1993:198).  

Sedangkan menurut Chaer (2006: 288) sinonim adalah dua buah kata atau lebih yang 

maknanya kurang lebih sama. Dikatakan “kurang lebih” karena memang tidak ada dua buah kata 



berlainan maknanya persis sama. Yang sama sebenarnya hanya informasinya saja, sedangkan 

maknanya tidak persis sama. Kita lihat mati dan meninggal, kedua kata ini disebut bersinonim. 

Akan tetapi, kita bisa mengatakan “Kucing itu mati”; tetapi tidak bisa mengatakan “Kucing itu 

meninggal”. 

b. Antonim 

Antonim adalah leksem yang berpasangan secara antonimi (Kridalaksana 1993). Sedangkan 

antonimi menurut Chaer (2006: 390) adalah dua buah kata yang maknanya “dianggap” 

berlawanan. Dikatakan “dianggap” karena sifat berlawanan dari dua kata yang berantonim ini 

sangat relatif. Ada kata-kata yang mutlak berlawanan, seperti kata mati dengan kata hidup; kata 

siang dengan kata malam. Ada juga yang tidak mutlak seperti jauh dengan dekat; kata kaya 

dengan kata miskin. Seorang yang “tidak kaya” belum tentu “miskin”. Begitu juga sesuatu yang 

“tinggi” belum tentu “tidak rendah”.(3) Makna Denotasi dan Konotasi 

a. Denotasi  

Denotasi adalah kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukkan yang lugas pada 

sesuatu di luar bahasa atau didasarkan atas konvensi tertentu, sifatnya objektif (Kridalaksana 

1993: 40).Sedangkan Keraf (1985: 28) berpendapat, bahwa pengertian denotasi sesuatu yang 

di luar bahasa itu adalah referen, konsep, atau ide tertentu. Karena itu ia memberikan batasan 

denotasi itu suatu makna yang menunjukkan (denote) kepada suatu referen, konsep atau ide 

tertentu dari suatu referen. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa makna denotasi 

merupakan makna sebenarnya, yaitu makna yang mengacu pada suatu referen tanpa ada 

makna lainnya; bukan makna kias atau tambahan. Denotasi merupakan suatu makna yang 

bersifat umum, tradisional, lugas, presedensial, sehingga tidak menimbulkan interpretasi dari 

pendengar atau pembaca.  

b. Konotasi 

Konotasi (Kridalaksana 1993: 117) adalah aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang 

didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan 

pendengar (pembaca).Soedjito (dalam Asruri 2000: 31) membagi konotasi menjadi dua 



golongan, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi positif yaitu konotasi yang 

mengandung nilai rasa tinggi, baik, halus, sopan, menyenangkan, sakral dan sebagainya. 

Sedangkan konotasi negatif yaitu konotasi yang mengandung nilai rasa rendah, jelek, kasar, 

kotor, porno, berbahaya dan sebagainya. 

C. TEKNIK PEMBELAJARAN KOSAKATA 

Ada beberapa teknik pembelajaran kosakata yang dapat digunakan, antara lain komunikata, 

kata selingkung, kartu kata, tunjuk abjad, kata salah benar, kata dari gambar, banding kata, kata 

berpasangan, kata kunci, bursa kata, dan sebagainya (Suyatno 2004: 66-80). 

(1) Komunikata 

Tujuan teknik pembelajaran komunikata agar siswa dapat mengartikan kata dari berbagai 

segi menurut fungsi kata tersebut. Alat yang digunakan hanya alat tulis. Teknik ini dapat 

dilakukan secara perorangan maupun kelompok  

(2) Kata Selingkung 

Tujuan teknik pembelajaran selingkung agar siswa dapat menentukan kata yang 

mempunyai makna berdekatan dengan kata tersebut. Umpamanya, guru menyodorkan 

kata akar kemudian siswa menyebutkan kata selingkungnya berupa batang, daun, buah, 

dan seterusnya. Alat yang diperguanakan kartu kata secukupnya. Kegiatan ini dapat 

dilakukan perseorangan maupun kelompok. 

(3) Kartu Kata 

Teknik kartu kata merupakan teknik pembelajaran kata majemuk melalui kartu. Kartu 

tersebut berukuran 2 cm lebarnya dan panjang 15 cm yang di dalamnya tertulis kata 

tunggal. Teknik pembelajaran ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. 

Teknik pembelajaran kartu kata bertujuan agar siswa dapat dengan mudah, senang, dan 

bergairah dalam memahami kata majemuk melalui proses yang dilaluinya sendiri. 

(4) Tunjuk Abjad 

Tujuan pembelajaran tunjuk abjad adalah agar siswa dapat memproduksi kata dengan 

cepat dan banyak dalam waktu yang singkat. Ketika guru menyodorkan huruf s, siswa 

dapat menyebutkan sukses, sikat, sakit, susah, sehat, dan seterusnya asalkan kata tersebut 



diawali dengan huruf s. Alat yang dibutuhkan adalah kartu huruf sebanyak-

banyaknya.Teknik ini dapat dilakuakan secara individu maupun kelompok. 

(5) Kata Salah Benar 

Tujuan teknik pembelajaran kata salah benar adalah agar siswa dapat memilih kata yang 

benar dan yang salah dengan cepat. Jika guru menyodorkan kata yang benar kepada 

siswa, siswa menuliskan huruf B di buku tulisnya. Siswa dapat menyebutkan kata yang 

benar dengan huruf B dan yang salah dengan huruf S. Umpamanya guru memperlihatkan 

di depan kelas kata apotik maka siswa segera menyebutkan huruf S ke dalam buku 

tulisnya pertanda kata tersebut „salah‟. Alat yang dibutuhkan adalah lembar yang ditulisi 

kata yang benar maupun kata yang salah penulisannya. 

(6) Kata dari Gambar 

Teknik pembelajaran kata dari gambar bertujuan agar siswa dapat membuat kata dengan 

cepat berdasarkan gambar yang dilihat. Misalnya guru menunjukkan gambar banjir yang 

melanda sebuah desa. Dari gambar tersebut siswa meproduksi kata air, musibah, bencana, 

ikan, kotoran, berbau, dan seterusnya dalam waktu yang ditentukan. Alat yang 

dibutuhkan adalah gambar-gambar yang bervariasi sesuai dengan tema pembelajaran, 

yang berukuran sama dengan kalender besar. 

(7) Banding Kata 

Tujuan teknik pembelajaran banding kata adalah agar siswa dapat mengartikan kata yang 

bersinonim atau berantonim. Siswa diberi 4 kata yang bersinonim atau 2 kata yang 

berantonim kemudian siswa memaknai masing-masing kata sehingga menemukan 

persamaan atau perbedaan melalui pembandingan. Alat yang digunakan adalah amplop 

dan kartu kata yang ditempel di kertas manila agar dapat digunakan dalam pembelajaran 

berikutnya. 

(8) Kata Berpasangan 

Tujuan teknik pembelajaran kata berpasangan adalah agar siswa dapat membuat kata 

majemuk dengan cepat dan tepat. Tiap siswa menerima satu kata kemudian siswa 

tersebut mencari pasangan dengan teman yang lain sambil mencocokkan kata yang 

diterima masing-masing yang dapat membentuk kata majemuk. Alat yang digunakan 

adalah kartu kata sejumlah siswa. 

 



(9) Kata Kunci 

Tujuan teknik pembelajaran kata kunci adalah agar siswa dapat menentukan kata 

yang dapat mewakili isi bacaan atau isi tulisan. Saat diberikan satu lembar tulisan, 

siswa dapat memaknai tulisan tersebut dengan minimal 5 kata. Umpamanya, setelah 

siswa diberikan tulisan Surabaya, siswa langsung menuliskan kata kemacetan, 

kumuh, banjir, polusi, dan sibuk. Alat yang diperlukan fotokopi tulisan yang sesuai 

dengan tema pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan secara perseorangan 

maupun kelompok. 

(10) Bursa Kata 

Teknik pembelajaran bursa kata bertujuan agar siswa dapat menerangkan makna serta 

memahami strukturnya secara cepat berdasarkan kemampuan siswa sendiri. Alat yang 

dibutuhkan adalah stoples besar yang tembus pandang dengan isi potongan kata 

sebanyak-banyaknya (kata dapat berjumlah ratusan). Akan lebih baik, kata tersebut 

ditempel di atas kertas manila atau kertas yang agak tebal agar awet. Kata dapat 

diperoleh dari membuat sendiri atau menggunting kata dari koran, majalah, atau surat. 


