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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan suatu khas milik manusia, selain menjadi gejala 

psikologi, yaitu bahasa mempunyai ragam sesuai dengan bidang kehidupan, 

kegiatan dan situasi yang secara intensif menggunakan bahasa. Misalnya, dalam 

bidang hukum, akan digunakan ragam bahasa hukum. Dalam bidang ekonomi, 

akan digunakan ragam bahasa ekonomi. Demikian  juga, dalam bidang 

kesusastraan juga digunakan ragam bahasa sastra. Wellek dan Werren (1990: 15) 

mengatakan bahwa dibandingkan bahasa ilmiah, dalam beberapa bahasa sastra 

nampak memiliki kekhasan, bahasa sastra bersifat ambigu, hononim, hal ini 

merupakan sarana untuk menciptkana kekayaan makna. Dengan kata lain, bahasa 

sastra bersifat konotatif. Bahasa sastra sangat ekspresif yang berusaha 

mempengaruhi, membujuk dan pada akhirnya mengubah sikap pembaca yang 

terpenting dalam bahasa sastra adalah tanda, simbolisme suara dari kata. 

Sedangkan Poerwadarminta (1983; 6-7) mengemukakan bahwa bahasa itu 

merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Manusia berurusan 

dengan bahasa karena bahasa banyak memberikan fungsi dan manfaat bagi 

manusia. Dengan berbahasa manusia dapat mengungkapkan pikiran, perasaan dan 

kemampuan (cipta, rasa dan karsa) kepada orang lain. Dengan bahasa itu pula 

orang dapat menerima dan menyampaikan segala pengalaman dan pengetahuan 

lahir maupun batin. Melihat pentingnya bahasa itu, Edgar sapir (dalam 
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Surana,2001: 8) memberikan batasan bahwa bahasa merupakan suatu alat untuk 

mengungkapkan pikiran, perasaan daan kemauan yang murni manusiawi serta 

tidak instingtif dengan pertolongan sistem lambang-lambang yang diciptakan 

dengan senagaja. 

Bertolak dari pendapat di atas maka dalam berkomunikasi, bahasa 

merupakan sarana dasar yang dipakai sebagai alat komunikasi yang paling efektif 

untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. 

Sastrawan merupakan seniman yang selalu memanfaatkan bahasa sebagai 

sarana untuk mendeskripsikan ide-ide kreatifnya ke dalam tulisan. Umumnya 

bahasa yang digunakan tidak sesuai atau menyimpang dari kaidah yang telah 

dibakukan. Kegiatan ini bukan berarti menolak kaidah bahasa yang telah ada, 

namun seorang sastrawan menggunakan bahsa yang menyimpang itu ada 

pertimbangan-pertimbangan khusus. Ada dua jenis bentuk bahasa yang dapat 

diapakai untuk berkomunikasi, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Dengan bahasa 

lisan akan terwujud tuturan lisan, misalkan: diskusi, ceramah dan sebagainya. 

Dengan tulis akan terwujud bahasa tulis, misalnya: surat, artikel yang banyak 

dijumpai pada surat kabar dan majalah. Bentuk bahasa yang terdapat dalam 

muhasabah memuat berbagai tuturan lisan, misalnya: ungkapan, harapan, pujaan 

dan sebagainya. Masing-masing jenis tulisan itu menggunakan ungkapan yang 

berbeda sesuai dengan sifat khas kebutuhan pemakainya. Diksi merupakan pilihan 

kata yang makna tepat dan selaras (cocok penggunaannya) untuk mengungkapkan 

gagasan dengan pokok pembicaraan. Peristiwa dan keadaan pembicara atau 

pendengar. 
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Penggunaan diksi atau pilihan kata tepat dapat memudahkan pemahaman 

dan kelancaran proses komunikasi, sebaliknya diksi yang kurang tepat akan 

menimbulkan pemahaman yang kurang tepat pula bagi lawan bicara. Adapun 

yang dimaksud dengan ketepatan diksi mempersoalkan kesanggupan sebuah kata 

untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau 

pendengar seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara 

(keraf, 2001: 87). 

Dalam bahasa Indonesia secara umum, gaya bahasa sering disebut ilmu 

keindahan bahasa. Hal ini disadari oleh pengertian style secara harfiah. Seperti 

dalam kamus umum Inggris-Indonesia yang menyebut style, dengan gaya bahasa. 

Gaya bahasa atau style adalah sebgaai cara seorang pembicara mendayagunakan 

sumber-sumber kebahasaan yang dipilihnya. 

Menurut Keraf (2001: 113) gaya bahasa adalah cara mengungkapkan 

pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian 

penulis sebuah gaya bahasa yang menarik harus mengandung tiga unsur, yaitu 

kejujuran, sopan santun dan menarik. 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain, Irni Dwi Sari pada 

tahun 2002 telah melakukan penelitian dengan judul ”Lawas Puisi Tradisional 

Sumbawa (Sebuah Analisis Bentuk, Fungsi, dan Makna)”. Fokus penelitian yang 

dilakukan pada karya sastra yang berbentuk puisi tradisional yang terdapat di 

Sumbawa. Hasil analisis yang diperoleh bahwa karya sastra yang berbentuk puisi 

tradisional memiliki tipografi tersendiri dan memiliki bentuk, fungsi dan makna di 

setiap bait puisi. Bentuk puisi meliputi terzina, kwartin dan sextet. Fungsi yang 
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digunakan pada puisi tradisional tersebut meliputi, emotif, psikologi dan lain 

sebagainya. Makna yang digunakan pada puisi tersebut adalah makna religi, 

makna sosial dan lain sebagainya.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ita Yuli Astutik pada tahun 2003 

dengan judul ”Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan Pada Novel Perempuan 

Berkalung Sorban Karya Abidah El- Khalieqy”. Fokus penelitian pada karya 

sastra yang berbentuk novel dan meneliti tentang penggunaan gaya bahasa 

perbandingan. Hasil dari penelitan yang dilakukan bahwa gaya bahasa yang 

digunakan pada novel itu bermacam-macam antara lain, personifikasi, ironi, 

sinisme, sarkas dan metafora. 

Pemilihan muhasabah yang disampaikan oleh da’i kondang akhir-akhir ini 

yaitu Ustadz Muhammad Nur Maulana sebagai objek penelitian didasarkan pada 

pertimbangan sebagai berikut. Pertama, adanya rasa ingin tahu mengapa do’a 

jenis muhasabah tersebut banyak diminati oleh kalangan masyarakat sekarang ini. 

Kedua menurut peneliti, muhasabah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad 

Nur Maulana banyak berperan dalam kehidupan masyarakat atau pendengar 

disadari atau tidak, muhasabah telah memberi suatu reaksi yang timbul dari 

amnesia yang mendengarkan atau bahkan membacanya. Tentunya reaksi itu 

adalah hal yang positif yang menguntungkan. 

Ustadz Maulana yang merupakan Dai “Gaul” kelahiran Makasar ini boleh 

dikata unik, Jenaka, murah senyum dan cepat akrab dengan siapa saja, baik 

terhadap anak-anak, remaja, orangtua, maupun pejabat adalah karakternya.  
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Ustadz Muhammad Nur Maulana Sejak tiga tahun terakhir ini mengaku 

jadwal dakwahnya makin padat. Sehari, ia kadang menghadiri empat undangan 

untuk berdakwah di lokasi berbeda. Tidak hanya di masjid, ia juga biasa memberi 

dakwah di rumah-rumah warga, sekolah, hingga di kantor-kantor pemerintah dan 

swasta.  

Mereka yang mengundangnya pun tak hanya berasal dari Makassar, 

Gowa, dan Maros. Tapi juga banyak yang datang dari daerah-daerah yang jauh 

dari Makassar semisal, Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah dan Kendari di 

Sulawesi Tenggara. 

Bahkan beberapa kali menghadiri undangan untuk berdakwah di 

Kalimantan seperti di Samarinda, Tarakan, dan Balikpapan. Biasa juga diundang 

ke Kaimena di Irian Barat. Umumnya yang mengundang dari Kerukunan 

Keluarga Sulawesi Selatan yang ada di daerah tersebut. Dalam memenuhi 

undangan, ustadz mengaku tak pernah pilih-pilih. Prinsipnya, siapa undangannya 

yang lebih dulu tiba dan saya catat, maka itulah yang saya prioritaskan lebih awal 

menghadirinya.  

Nur Maulana menceritakan, ia mulai berdakwa sejak usia 14 tahun saat 

masih duduk di SMP di Galesong Beru, Makassar. Aktivitas berdakwahnya pun 

makin terasah saat menjadi santri di Pondok Pesantren An Nahdah (setingkat 

SMA), Makassar. 

Di pesantren inilah dia banyak belajar dengan pimpinan pondok pesantren, 

KH Muhammad Harizah. Di pesantren ini pula dia mendapat jodoh yang kini 

menjadi istrinya. Selain pelajaran dari pesantren, Nur Maulana mengaku banyak 
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belajar tentang Islam melalui buku-buku Islam, media massa, dan beragam 

literatur lainnya.Sedangkan humor-humor yang kerap diselipkan di sela-sela 

dakwahnya, diperolehnya dari membaca koran, majalah, dan televisi. 

Muhasabah dakwah Ustadz Muhammad Nur maulana dijadikan objek 

penelitian karena dapat diidentifikasi dan dianalisis. Diidentifikasi dapat diartikan 

bahwa setiap kata yang membentuk suatu kalimat itu mudah dipahami dan sering 

memancing orang untuk  menangis, dianalisis dapat diartikan bahwa kalimat-

kalimat tersebut diuraikan menjadi  bagian-bagian yang mudah dipahami. Untuk 

membuktikan anggapan ini maka perlu diteliti penggunaan diksi dan gaya bahasa 

dalam muhasabah dakwah Ustadz Muhammad Nur Maulana.  

 

1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1. Jangkauan Masalah 

 Jangkauan masalah penelitian tentang diksi dan gaya bahasa dalam 

muhasabah dakwah Ustadz Muhammad Nur Maulana masih sangat luas. 

Berbicara tentang diksi Keraf (2001: 89) menggolongkan diksi menjadi tiga 

bagian yang meliputi (1) kata umum dan kata khusus, (2) kata indra dan kata 

abstrak, (3) kata ilmiah dan kata populer. 

 Berkaitan dengan diksi tersebut Parera (1987: 66-67) meliputi (1) diksi 

sesuai kaidah umum yang meliputi diksi yang tepat, seksama dan lazim, (2) diksi 

sesuai dengan kaidah kata umum, pilihan kata profesional, pilihan kata dialek, 

pilihan kata sosiolek, (3) diksi sesuai dengan ragam pemakaiannya yang meliputi 

diksi baku, diksi formal, diksi konsultatif, diksi santai, diksi akrab, diksi rahasia, 
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(4) diksi dalam retorik yang meliputi bentuk tunggal, bentuk terurai, kata tunggal 

frasa, denotasi, kiasan, metonimia, metafora, kata langsung, kata berbunga, bentuk 

tersurat-tersirat, kata kuat-lemah, kata konkrit-kata abstrak dan (5) diksi sesuai 

dengan kaidah makna yang meliputi denitasi-asosiasi, leksikal-gramatikal, frasa 

ungkapan, sinonim-perangkat bersistem kata umum kata khusus, kata umum-kata 

istilah kata bahasa Indonesia serapan, pedoman kata terjemahan. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan paparan diatas, tidak semua masalah diksi dan gaya bahasa 

tersebut diteliti. Dengan memperhatikan macam-macam diksi dan gaya bahasa 

yang sering digunakan dan umum dalam muhasabah, maka permasalahan dalam 

penelitian ini perlu dibatasi. 

Pembatasan diksi dalam muhasabah dakwah Ustadz Muhammad Nur 

maulana dibatasi pada (1) pilihan kata umum dan pilihan kata khusus, (2) pilihan 

kata konktrit dan pilihan kata abstrak, (3) pilihan kata denotasi dan pilihan kata 

konotasi. Sedangkan pembahasan gaya bahasa dalam muhasabah dakwah Ustadz 

Muhammad Nur maulana dibatasi pada: (1) gaya bahasa metafora, (2) gaya 

bahasa eufeminisme. 

1.2.3Rumusan masalah 

a. Bagaimana penggunaan diksi dalam muhasabah dakwah Ustadz Muhammad 

Nur maulana? 

b. Bagaimana gaya bahasa yang digunakan dalam muhasabah dakwah Ustadz 

Muhammad Nur maulana? 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tentang diksi dan gaya bahasa 

dalam muhasabah dakwah Ustadz Muhammad Nur Maulana dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan 

belajar mengajar di kelas tentang diksi dan gaya bahasa. 

2. Bagi siswa, akan dapat berguna untuk menambah wawasan tentang ilmu diksi 

dan gaya bahasa. 

3. Bagi pemakai bahasa, akan memberi masukan bagaimana menggunakan diski 

dan gaya bahasa yang efisien. 

4. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang diksi dan 

gaya bahasa. 

5. Bagi ilmuwan, dapat memberikan informasi atau masukan tentang penggunaan 

diksi dan gaya bahasa. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Diksi ialah pilihan kata untuk menyampaikan ide. 

2. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai 

bahasa). 
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3. Muhasabah adalah intropeksi diri yang berisikan pujian, permohonan, 

menyatakan kesalahannya pada Tuhan Yang Maha Kuasa (pengintropeksian 

diri). 

4. Dakwah adalah panggilan pada umat manusia agar menerima dan 

mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam. 

 

 


