
 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat bagi manusia untuk bisa saling berhubungan satu 

sama lain. Bahasa juga pada hakikatnya adalah manusiawi, maksudnya bahasa 

yang dimengerti dan dimiliki setiap manusia (Tarmini, 2011:24). Setiap orang 

mempunyai bahasanya sendiri, artinya setiap individu memiliki gaya masing-

masing, inilah yang disebut gaya bahasa. Dapat dilihat dari gaya bahasanya yang 

bernotasi tinggi, pemilihan diksi, pemilihan kosa kata. Karena itulah, setiap orang 

mempunyai gaya bahasa dengan gayanya sendiri. Peran gaya bahasa dalam 

kehidupan sangatlah penting. Gaya bahasa digunakan untuk mempermudahkan, 

memahami maksud dari orang lain agar terjalin komunikasi dua arah yang baik.  

Menurut Keraf (2009:113) gaya bahasa adalah cara seseorang 

mengungkapkan pikirannya melalui bahasa yang khas serta memperlihatkan jiwa 

serta kepribadiannya. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk 

meningkatkan dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda 

atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum ( Tarigan, 2013:4) 

Dari cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain dapat dilihat melalui 

tutur kata yang diucapkannya. Apabila tutur katanya terdapat beberapa unsur 

seperti kesopanan, kejujuran, dan menarik itu merupakan bahasa yang baik dapat 

menjalin komunikasi yang harmonis dengan orang lain karena dapat memilih kosa 

kata, tutur kata yang hendak diucapkan ketika berkomunikasi dengan orang lain. 

Hal itu sangat perlu diperhatikan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan 
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maksud tertentu. Oleh karena itu banyak yang menggunakan gaya bahasa sebagai 

penyampaian pesan kepada setiap manusia. Salah satu kebutuhan manusia yang 

menggunakan gaya bahasa yaitu kegiatan dakwah.  

Dakwah adalah suatu bentuk kegiatan berdakwah menjadi proses menyampaikan 

pesan atau informasi kepada orang lain yang memakai bahasa sebagai sarana 

penyampaiannya. Hingga saat ini dakwah mengalami perkembangan cukup pesat 

dengan didukung berbagai media untuk menyampaikan agar lebih efektif dan efesien 

yang bisa dilihat oleh setiap orang. Menurut Munir (2009:6) dakwah merupakan  

bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, yang dimana hakikatnya 

terdapat pada ajakan dorongan motivasi, rangsangan serta bimbingan terhadap orang 

lain untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan 

untuk dirinya bukan untuk kepentingan pengajaknya. Oleh karena itu, sampai saat ini 

tidak sedikit orang yang menggunakan gaya bahasa sebagai media untuk berdakwah.  

Dalam penyampaian dakwah setiap ustadz mempunyai gaya bahasa sendiri 

untuk membuat orang yang mendengarnya lebih tertarik. Gaya bahasa dakwah 

yang digunakan oleh ustadz bervariasi. Dalam menentukan kosa kata yang 

digunakan untuk berdakwah mempunyai ciri khas masing-masing ustadz karena 

penyampaian dakwahnya agar mudah dipahami dan dimengerti. Hal ini dilakukan 

agar dapat memudahkan untuk menyampaikan pesan, menarik perhatian, dan 

dapat diterima oleh masyarakat. Banyak ustadz yang saat ini fenomena, berlomba-

lomba memberikan yang terbaik untuk memberikan ilmu yang dimiliki, 

menyampaikan pesan melalui kegiatan dakwah dengan menggunakan gaya 

bahasanya masing-masing.  
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Gaya bahasa yang digunakan, pemilihan kata, memiliki ciri khas setiap 

ustadz, itu yang memudahkan ustadz mudah dikenal oleh setiap orang saat 

melakukan kegiatan berdakwah disetiap acara televisi maupun acara lain. 

Memiliki peran yang begitu penting gaya bahasa dalam kegiatan dakwah. Dakwah 

yang disampaikan harus dengan baik tidak hanya bisa tersampaikan tetapi juga 

dapat diterima, menarik cara penyampaiannya dan dipahami oleh masyarakat, 

khususnya dakwah yang disampaikan secara lisan. Dalam melakukan kegiatan 

berdakwah tentunya setiap ustadz memiliki ciri khas tersendiri.  Selain itu, ada hal 

lain yang juga memegang peranan penting untuk menentukan berhasil tidaknya 

kegiatan dakwah. Salah satunya menyampaikan pesan yang bisa dimengerti oleh 

orang lain dan juga tidak menimbulkan kebencian kepada masyarakat yang 

mendengarkan. 

Dari banyaknya fenomena ustadz yang saat ini sering muncul di berbagai 

acara di televisi dengan menggunakan berbagai gaya bahasa dan ciri khas gaya 

bahasa saat menyampaikan dakwah tidak terkecuali ustadz Zulkifli M. Ali. Dalam 

menyampaikan kegiatan berdakwah ustadz Zulkifli M. Ali yang juga memiliki ciri 

khas saat melakukan kegiatan berdakwah. Salah satu yang menjadi ciri khas 

ustadz Zulkifli M. Ali yang lebih dikenal sebagai ustadz akhir zaman karena 

seringnya beliau membawakannya tema akhir zaman pada saat melakukan 

kegiatan berdakwah. Ustadz Zulkifli mengangkat tema akhir zaman sebab, 

menurutnya belum ada di negeri ini yang mengangkat tema akhir zaman. Beliau 

semasa kecilnya hidup di bawah naungan pendidikan Muhammadiyah Curup, 

Bengkulu. Zulkifli M. Ali lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada 15 November 

1974. Ustadz yang sering atau dekat dengan pembahasan akhir zaman ini 
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memahami lebih dalam tentang ilmu pengetahuan keIslaman tepatnya di Kuliyatul 

Ulum Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau juga aktif diberbagai kota untuk 

menyampaikan dakwah. 

Banyaknya jadwal Ustadz Zulkifli M. Ali untuk mengisi berbagai acara 

beliau sering pergi ke berbagai kota yang ada di Indonesia karena beliau termasuk 

salah satu ustadz kondang yang banyak dikenali masyarakat dengan cara 

penyampian dakwahnya yang bagus dan menarik untuk didengar oleh setiap 

orang. Ustadz Zulkifli M. Ali juga sering menghadiri kajian disebuah televisi 

dakwah yang berada di Jakarta. Bahkan Ustdaz Zulkfili M. Ali pernah menjadi 

narasumber di Uzma Media TV Channel youtube.com yang menjadi salah satu 

channel youtube bisa ditonton oleh masyarakat. Ustadz Zulkifli M. Ali sukses 

memberikan banyak karya yang bermanfaat untuk kegiatan dakwah dan kegunaan 

bagi umat Islam. Beliau merupakan seorang yang sukses manjadi pendakwah 

muda yang aktif dan juga kreatif.  

Lembaga-lembaga yang didirikan juga sangat bermanfaat dan langsung 

dirasakan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ustadz Zulkifli dipercaya 

melaksanakan amanah antara lain, menjadi ketua Dewan Syariah dan juga 

pengasuh di Yayasan Pendidikan Al-Huffazh, menjadi ketua Dewan Pengawas 

Syariyah KSPPS, BMT AL-FATAYA, menjadi Pembina untuk para mualaim dan 

muallimat diprogram Akademi Asatidzah dan program parenting Al- Huffazh 

school, ustadz Zulkifli M. Ali juga dipercaya menjadi Pembina di Madrasah 

Mulazamah Ulum Syariyah (MMUS) Payakumbuh dan Ketua Wali Amanah. Dari 

sekian lembaga yang dipercayakan kepada ustadz Zulkifli M. Ali membuat beliau 

banyak umat Islam di Indonesia yang menyukainya. Karena sosok ustadz Zulkifli 
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M. Ali yang begitu santun, ramah, murah senyum dan memberikan contoh yang 

baik dan bermanfaat buat umat Islam. 

Dalam Penelitian ini mengkaji gaya bahasa dakwah ustadz Zulkifli M. Ali 

di Uzma Media TV Channel. Penelitian ini memfokuskan pada jenis gaya bahasa 

yaitu yang pertama, jenis gaya bahasa yang digunakan oleh ustadz Zulkfili M. Ali 

berdasarkan struktur kalimat dalam berdakwah dan yang kedua jenis gaya bahasa 

berdasarkan langsung tidaknya makna. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh 

Kusumawati (2010) dengan judul Analisis Pemakaian Gaya Bahasa Pada Iklan 

Produk Kecantikan Perawatan Kulit Wajah Di Televisi yang memfokuskan pada 

gaya bahasa pada produk iklan dan juga tanggapan masyarakat terhadap bahasa 

yang digunakan. Hasil dari penelitian terdahulu yakni gaya  bahasa yang dikaitkan 

dengan lingkup sosial dengan menggunakan sampel masyarakat sebagai tangapan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

  Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Mardiansyah (2012) dengan judul 

Gaya Bahasa Komentator Sepak Bola Dalam Acara Indonesia Super League Di 

Stasiun Televisi Antv. Penelitian terdahulu menggunakan objek bahasa komentator 

sepak bola. Hasil dari penelitian terdahulu berupa hasil analisis gaya bahasa 

berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna.  

Penelitian serupa dilakukan juga oleh Rohmadi (2016) dengan judul Gaya 

Bahasa Dakwah Ustadz Maulana di Acara Islam itu Indah dan Implikasinya dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA yang memfokuskan pada masalah jenis gaya 

bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan yang digunakan oleh ustadz Maulana. Hasil dari 

penelitian terdahulu menggunakan analisis gaya bahasa dengan mengkaitkan 

implikasinya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.  Hasil penelitian 
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terdahulu terdapat gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan dalam dakwah ustadz 

Maulana.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada 

objek, data, dan pembahasaannya. Apabila penelitian terdahulu membahas tentang 

gaya bahasa dalam iklan, acara TV komentator sepak bola dan acara TV Islam itu 

indah. Penelitian ini membahas tentang gaya bahasa dakwah ustadz dalam 

dakwahnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

menggunakan teori gaya bahasa. Terkait hal tersebut peneliti menggunakan teori 

gaya bahasa untuk memberikan pemahaman bahwa setiap dakwah megandung 

gaya bahasa yang dapat membuat orang tertarik.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi. Peneliti 

mengambil teori yang sama yakni tentang gaya bahasa berdasarkan struktur 

kalimat dan langsung tidaknya makna. Teori yang diambil peneliti kemudian 

dijadikan sebagai tolak ukur capaian analisis yang dilakukan peneliti. Keseluruhan 

pertimbangan penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat sebagai 

referensi khususnya dalam kajian ilmu stilistika dan untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang gaya bahasa juga pembelajaran berbicara. Bermanfaat juga 

untuk menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan motivasi kepada semua 

orang untuk berbuat baik dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di 

akhirat.  

Persoalan yang dihadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin 

hebat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam 

berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam 

mendapatkan hiburan, kepariwisataan dan seni dalam arti yang luas semakin 
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membuka peluang munculnya kerawanan moral dan etika. Semua itu didukung 

oleh kemajuan alat teknologi informasi seperti televisi, jaringan internet, dan 

sebagainya. Permasalahan ini semakin kompleks terutama setelah terbentuknya 

turisme internasional diberbagai kawasan, hingga menjangkau wilayah yang 

semakin luas dan banyak generasi muda, banyak remaja yang kehilangan jati diri, 

krisis iman dan ilmu, seperti maraknya perjudian, minum minuman keras, tempat-

tempat hiburan siang atau malam. Akibatnya masyarakat mengalami kurangnya 

budaya moral dan kehilangan rasa malu.  Hal ini disebabkan karena pembangunan 

mental spiritual tidak mendapatkan porsi yang seimbang. Kemajuan teknologi 

tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Umat Islam harus berusaha mencegah dan 

mengantisipasi dengan memperkuat aqidah yang berpadukan ilmu dan teknologi. 

Umat Islam juga harus lebih meningkatkan ilmu tentang keagamaan agar bisa 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.   

Adanya unsur-unsur bahasa dibagi menjadi empat diantaranya gaya bahasa 

berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan nada yang terkandung, gaya 

bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung 

tidaknya makna. Dalam penelitian ini mengambil dua unsur yakni gaya bahasa 

berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya 

makna. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu tentang 

keagaaman melalui penggunaan bahasa-bahasa dakwah yang digunakan oleh 

setiap ustadz, terutama ustadz Zulkifli. Hal ini disebabkan faktor penggunaan 

gaya bahasa yang dimiliki oleh ustadz Zulkifli saat menyampaikan dakwahnya 

mempunyai ciri khas, salah satunya membawakan dakwah dengan tema akhir 

zaman. Pembawaan tema akhir zaman bentuk identik dari beliau. Dari sisi itu 
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tentu di dalamnya terdapat gaya bahasa sebagai faktor penting terbentuknya ciri 

khas ustadz Zulkifli. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Gaya Bahasa 

Dakwah Ustadz Zulkifli M. Ali di Uzma Media TV Channel”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang di atas difokuskan pada satu dan dua 

rumusan masalah. Fokus penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut. 

a. Bagaimana jenis gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dalam dakwah 

ustadz Zulkifli M. Ali di Uzma Media TV Channel? 

b. Bagaimana jenis gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dalam 

dakwah ustadz Zulkfli M. Ali di Uzma Media TV Channel?  

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut. 

a. Mendeskripsikan jenis gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dalam 

dakwah ustadz Zulkifli M. Ali di Uzma Media TV Channel. 

b. Mendeskripsikan jenis gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna 

dalam dakwah ustadz Zulkifli M. Ali di Uzma Media TV Channel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga 

memberikan ilmu pengetahuan, serta wawasan yang lebih luas mengenai 

pembelajaran Bahasa Indonesia dibidang keilmuannya. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dan adanya pengembangan untuk 
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pembelajaran Bahasa Indonesia tentang pemakaian gaya bahasa. Memperkaya 

ilmu pengetahuan, salah satunya dalam kajian stilistika yaitu aspek kebahasaan 

khususnya bahasa dakwah.  

Manfaat praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi guru terutama untuk 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Menambah ilmu pengetahuan pada pembelajaran 

berbicara. Sehingga peserta didik mendapat pengetahuan mengenai pemakaian 

gaya bahasa dalam kegiatan berdakwah. Meningkatkan ilmu tentang keagamaan 

melalui penggunaan bahasa-bahasa dakwah yang digunakan oleh setiap ustadz. 

Sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami serta bisa menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

1.5 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini perlu ada definisi operasional agar lebih mudah 

menyampaikan pahaman anatara peneliti dengan pembaca, maka perlu dijelaskan 

istilah sebagai berikut. 

a. Gaya bahasa adalah suatu bahasa yang indah digunakan agar meningkatkan 

kesan memperkenalkan hal tertentu atau hal lain yang lebih umum (Tarigan, 

2013:4).  

b. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat merupakan sebuah landasan yang 

dijadikan untuk menghasilkan sebuah gaya bahasa (Keraf, 2009:124).  

c. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dapat dilihat melalui 

langsung tidaknya makna tersebut, yang acuannya masih menggunakan 

pemertahanan makna denotatif atau yang sudah ada penyimpangan (Keraf, 

2009:12). 
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d. Dakwah adalah membimbing, mengajak, memimpin orang-orang yang 

masih belum paham atau jauh dari agama yang baik dan benar untuk 

dibimbing ke jalan yang benar yaitu ke jalan Allah, agar bisa memperoleh 

kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Ba’alawi dalam Saputra, 2002:2) 


