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ABSTRAK 

 

Sidiq, Abu Bakar. 2014. Analisis Penggunaan Diksi Dalam Khutbah Jumat Masjid 

Agung AL Hikmah Kota Tanjungpinang, Skripsi. 

  Tanjungpinang: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Kegururan dan Ilmu Keguruan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Pembimbing I: Drs. Suhardi, M.Pd. Pembimbing II: Muhammad Candra, 

S.Pd., M.Ed. abusidiq96@yahoo.com 

 

Permasalahan penelitian ini adalah penggunaan diksi di kalangan khatib dalam 

khutbah Jumat masjid Agung Al Hikmah kota Tanjungpinang dari aspek ketepatan 

diksi dan keefisienan diksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan diksi 

dan keefisienan diksi khatib pada khutbah Jumat masjid Agung Al Hikmah kota 

Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif jenis analisis 

dokumen yang bersifat mendeskripsikan data-data, data dalam penelitian ini berupa 

rekaman dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan adalah content analysis (kajian isi), kemudian peneliti 

analisis dengan teknik membaca, memahami, mengidentifikasi dan menganalisis. 

Objek penelitian ini adalah khutbah Jumat yang disampaikan para khatib di masjid 

Agung Al Hikmah kota Tanjungpinang selama 1 bulan, yaitu Mei 2014 yang 

berjumlah 5 khutbah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan 

bahwa penggunaan diksi dari aspek ketepatan diksi pada khutbah yang disampaikan 

para khatib masih bermasalah. Kesalahan yang sering dijumpai adalah masih banyak 

penggunaan kata percakapan sehingga kata tidak baku. Penggunaan diksi dari aspek 

keefisienan diksi juga masih bermasalah. Sering penggunaan kata-kata boros 

sehingga kalimat kurang efisien, tidak memperhatikan kelangsungan pilihan kata 

sehingga kata tidak efisien. Peneliti berharap agar para khatib lebih memperhatikan 

pemilihan kata yang tepat dan efisien, agar pesan yang disampaikan tercapai dengan 

benar kepada Jamaah. 

 

Kata Kunci: Diksi, Khutbah Jumat 

 

ABSTRACT 

 

Sidiq, Abu Bakar. An Analysis of Using Diction in Friday Sermon of Masjid Agung 

Al Hikmah Tanjungpinang City, Essay. 

 Tanjungpinang: Indonesian Literature and Language Education Department, 

Teacher Training and Education Faculty, University of Maritim Raja Ali Haji. 

Advisor: Drs. Suhardi, M.Pd. Co-advisor: Muhammad Candra, S.Pd., M.Ed. 

 

The problem of this research was using dictions in every preacher in Friday Sermon 

of Masjid Agung Al Hikmah Tanjungpinang City from the aspects of diction 

accuracy and efficiency. This research aimed to know the dictions accuracy and 



efficiency of the preachers in the Friday Sermon of Masjid Agung Al Hikmah 

Tanjungpinang City. This research used qualitative descriptive method with the type 

of document analysis which used to describe the data. The data of this research was a 

recording which got through direct observation. The data analysis technique which 

used by this research was content analysis. The researcher analyzed the data using 

the techniques of reading, understanding, identifying, and analyzing. The object of 

this research was all of the Friday Sermon which delivered by the preachers in 

Masjid Agung Al Hikmah Tanjungpinang City for one month, May 2014. The 

amount of the Friday Sermon was 5 sermons. Based on the result, this research 

showed that the using diction from the aspect of diction accuracy in Friday Sermon 

which delivered by the preachers was still troubled. The problem which often found 

was the using of oral word, so the word became not standard. The using of diction 

from the aspect of diction efficiency still had trouble. The trouble was the 

wastefulness words and not paying more attention to the continuity of diction so the 

sentences became not efficient. The researcher hoped that the preachers could pay 

more attentions to choose the words properly and efficiently, so the message would 

be correctly caught by worshipers. 

 

Keywords: Diction, Friday Sermon 

 

1. Pendahuluan 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi 

utama, berbagai maksud, dan tujuan dapat disampaikan melalui bahasa. Dengan 

bahasa, orang dapat menyatakan perasaan senang, sedih, gembira, maupun haru. 

Dengan bahasa pula, orang dapat melihat dari kelompok mana si penutur berasal. 

Bahkan melalui bahasa itu pula orang dapat menentukan dari mana seseorang itu 

berasal.  

Komunikasi dapat berlangsung di mana saja, dalam lingkungan keluarga, 

lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat, lingkungan perguruan tinggi, bahkan di 

lingkungan masjid pun komunikasi dapat berlangsung. Dalam lingkungan keluarga, 

seperti komunikasi yang berlangsung antara ayah dan ibu. Begitu juga antara ayah 

dengan anaknya atau ibunya dengan anak-anaknya. Komunikasi di lingkungan 

tetangga, seperti komunikasi yang terjadi antartetangga yang ada di sekitar tempat 

tinggal. Termasuk dalam hal ini komunikasi yang berlangsung di lingkungan masjid, 

seperti komunikasi yang dilakukan para khatib kepada jamaahnya. 

Salah satu bentuk proses komunikasi yang dilakukan khatib adalah 

penyampaikan khutbah Jumat, Idul Fitri maupun Idul Adha, Semua itu jelas 

berhubungan dengan bentuk-bentuk komunikasi. Terutama bentuk komunikasi yang 

berkaitan dengan lisan maupun tuturan. Komunikasi lisan, seperti khutbah Jumat, 

menuntut penggunaan bahasanya konkrit. Bahasa yang konkrit adalah pengungkapan 

gagasan yang dilakukan secara nyata, misalnya mengungkapkan bunyi-bunyi dengan 

artikulasi atau pengucapan kata-kata tepat. Dengan kata lain, penutur harus 

menguasai segala aspek kebahasaan agar tidak terjadi kesalahan berbahasa. Baik 



berkaitan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik maupun penggunaan 

Bahasa Indonesia yang benar. 

Menurut Alwi (1998: 20-21) bahwa Bahasa Indonesia yang baik adalah 

pemakaian bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi kapan dan dimana bahasa 

itu dituturkan. Sementara yang dimaksud dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang 

benar adalah penggunaan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang 

berlaku, seperti EYD maupun Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 

 Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting 

diperhatikan oleh khatib dalam menyampaikan khutbahnya. Bila khatib sudah 

mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menyampaikan khutbah 

otomatis telah mendidik masyarakat dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar 

pula. Hal ini karena khatib tokoh masyarakat, beliau akan menjadi panutan berbahasa 

oleh masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian 

terhadap penggunaan diksi khatib, dalam hal ini ialah isi khutbah yang disampaikan 

para khatib dari aspek ketepatan diksi dan keefisienan diksi.  

 

2. Metode Penelitian 

Ratna (2011: 34) menyatakan bahwa metode adalah cara-cara, strategi untuk 

memahami realitas, lankah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab 

akibat berikutnya. Sebagai alat sama dengan teori, metode berfungsi untuk 

menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah dipahami. Menurut Ratna (2011: 

34) Metode penelitian meliputi: deskripsi, dan komparasi, sampling, induksi, 

deduksi, eksplanasi dan interpretasi, kualitatif, dan kuantitatif. Berkaitan pandangan 

Ratna tersebut maka metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriftif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat mendeskripsikan data-data 

berkaitan dengan penggunaan diksi dari aspek ketepatan Diksi dan keefisienan diksi 

dalam khutbah Jumat di masjid Agung Al Hikmah kota Tanjungpinang. 

 Dalam menganalisis data, Teknik yang digunakan adalah kajian isi. Moleong 

(2009: 220) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahid dari 

sebuah buku atau dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa 

rekaman khatib ketika menyampaikan khutbah. Langkah-langkah penelitian yang 

akan dilakukan setelah pengumpulan data ialah (1) Membaca dan memahami secara 

keseluruhan khutbah Jumat Masjid Agung Al Hikmah kota Tanjungpinang setelah 

ditranskipsikan dalam bentuk tulisan, (2) Mengidentifikasi diksi khatib dalam 

khutbah Jumat masjid Agung Al Hikmah kota Tanjungpinang berdasarkan aspek 

yang diteliti, (3) Menganalisis khutbah Jumat Masjid Agung Al Hikmah kota 

Tanjungpinang berdasarkan aspek yang diteliti. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa ketepatan diksi para khatib yang 

melaksanakan tugasnya di masjid Agung Al Hikmah kota Tanjungpinang masih 

bermasalah, sehingga maksud yang disampaikan tidak jelas. Kesalahan-kesalahan 

ketepatan diksi khatib meliputi Khatib banyak menggunakan kata-kata percakapan 



yang mengakibatkan kata tidak baku sehingga sulit dipahami maknanya. Kondisi ini 

jika dibiarkan akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam berbahasa 

Indonesia karena bagaimanapun masyarakat cenderung meniru para tokohnya dalam 

berbahasa. Oleh sebab itu, seharusnya para khatib memberikan contoh berbahasa 

yang baik agar masyarakat memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik 

(tepat) pula. Kemudian keefisienan diksi dikalangan khatib Jumat yang melaksanakan 

khutbah di masjid Agung Al Hikmah kota Tanjungpinang juga masih bermasalah. 

Sering menggunakan kata-kata yang boros, sebenarnya dapat diungkapkan secara 

singkat. Pemborosan kata tersebut mengakibatkan kalimat kurang efisien. Kemudian 

khatib sering tidak memperhatikan kelangsungan pilihan kata sehingga kalimat 

kurang efisien. Kondisi ini jika dibiarkan tentunya dapat berdampak pada 

kemampuan masyarakat dalam berbahasa Indonesia yang efisien. Adapun hal yang 

dijumpai berkaitan dengan kedua aspek tersebut adalah: 

1. Ketepatan diksi 

(a) . . . Untuk lebih jelas dan gamblang bagaimana orang yang terkena 

istidharat itu. 

Kata ‘Gamblang’ tidak tepat, yang tepatnya kata mudah. 

(b) . . . Kita bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Swt. 

Kata ‘Panjatkan’ tidak tepat, yang tepatnya kata ucapkan. 

 

2. Keefisienan diksi 

(a) . . . Shalawat beserta salam mari kita ucapkan keariban junjungan 

alam nabi besar Muhammad Saw. 

Agar kalimat tersebut efisien, seharusnya kalimat menjadi shalawat dan 

salam kita ucapkan kepada nabi Muhammad Saw. 

 

 

4.  Simpulan dan Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap penggunaan 

diksi para khatib dari aspek ketepatan diksi dan keefisienan diksi maka dapat 

disimpulkan ketepatan diksi khatib masih bermasalah khatib sering menggunakan 

bahasa percakapan, keefisienan diksi yang digunakan khatib juga masih bermasalah 

khatib sering menggunakan kata yang boros dan tidak memperhatikan kelangsungan 

pilihan kata. Kondisi ini jika dibiarkan akan berdampak pada kemampuan 

masyarakat dalam berbahasa Indonesia karena bagaimanapun masyarakat cenderung 

meniru para tokohnya dalam berbahasa. Oleh sebab itu, seharusnya para khatib 

memberikan contoh berbahasa yang baik agar masyarakat memiliki kemampuan 

berbahasa Indonesia yang baik pula. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh maka peneliti memberikan 

saran (1) ketepatan diksi khatib perlu diperbaiki agar kesalahan yang ada tidak terus 

terjadi. Terutama khatib yang melaksanakan tugas khutbah Jumat di masjid Agung 

Al Hikmah kota Tanjungpinang, (2) keefisienan diksi khatib juga perlu diperbaiki 

terutama khatib yang melaksanakan tugas khutbah Jumat di masjid Agung Al 



Hikmah kota Tanjungpinang, (3) kemampuan khatib dalam penggunaan diksi perlu 

ditingkatkan dan menjadi perhatian khusus sebelum khutbah disampaikan sehingga 

maksud yang ingin disampaikan tercapai dengan baik. 
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