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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan manusia sering terjadi interaksi satu sama lain. Proses 

interaksi terjadi karena adanya komunikasi antar sesama anggota masyarakat. 

Komunikasi merupakan penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator 

kepada komunikan. Pesan tersebut dapat berupa pikiran, ide, informasi, 

keluhan, himbauan, dan anjuran. Penyampaian pesan dilakukan dengan 

menggunakan media bahasa, meskipun terdapat cara lain untuk 

menyampaikan sebuah pesan, misal dengan gambar dan gerakan tubuh.  Hal 

terpenting dalam komunikasi adalah ketercapaian maksud dan pesan yang 

disampaikan sehingga proses komunikasi harus memperhatikan media yang 

tepat untuk menyampaikan informasi. 

Masyarakat sebagai pemakai bahasa dalam berkomunikasi dengan 

orang lain, sehingga bentuk komunikasi mereka menggunakan media yang 

berbeda-beda. Menurut Sumarlam (2005: 1) secara garis besar sarana 

komunikasi dibedakan menjadi dua macam, komunikasi bahasa lisan dan 

komunikasi bahasa tulis. Komunikasi bahasa lisan adalah proses penyampaian 

dan penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi 

tanpa menggunakan perantara. Komunikasi bahasa tulis adalah proses 

penyampaian dan penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada 

penerima informasi dengan menggunakan perantara (media) salah satunya 

media handphone yaitu SMS (Short Message Service). 
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Dalam kegiatan komunikasi kata-kata pilihan disatukan dalam satuan 

konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis yang ada 

dalam suatu bahasa (Keraf, 2006: 21). Setiap anggota masyarakat yang terlibat 

dalam kegiatan komunikasi, selalu berusaha agar orang lain memahaminya 

dan disamping itu ia harus bisa memahami orang lain.  

Berkomunikasi selain berkomunikasi lisan juga dapat menggunakan 

komunikasi tulis, yaitu kita menuliskan apa yang kita ungkapkan sesuai isi 

hati kita misalnya, kita dapat membuat tulisan dengan kata, frasa,  

maupun kalimat dengan seindah mungkin. Biasannya media SMS (Short 

Message Service) ini dipakai untuk seseorang yang keberadaannya jauh dari 

orang yang dituju. Dengan media SMS dapat mempermudah untuk 

berkomunikasi. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis suatu objek kata-

kata mutiara Idul Fitri dengan menggunakan media tulis berupa SMS (Short 

Message Service). Ucapan selamat Idul Fitri ini beragam jenis, isinya pun 

sangat menarik dan unik. Tulisan dibuat seindah mungkin agar maknanya dapt 

menyentuh perasaan kita. Media SMS ini dipakai sebagai sarana komunikasi 

antar sesama kerabat dan orang lain. Ucapan selamat Idul Fitri memiliki 

variasi yang unik dalam pemilihan kata dan cara penyajiannya. Salah satu 

contoh ucapan selamat Idul Fitri melalui SMS.  

Bila kata merangkai dusta... 

Bila langkah membekaslara... 

Bila hati penuh prasangka... 
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Dan bila ada langkah yang menoreh luka... 

Mohon  bukakan pintu maaf... 

Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin.... 

Contoh ucapan selamat Idul Fitri diatas memiliki ketepatan kata dan 

pemilihan kata yang menarik. Kalimat kelima menimbulkan imajenasi 

pembaca agar dapat merasakan apa yang diinginkan penulis. Kalimat “Mohon 

bukakan pintu maaf” itu merupakan suatu keinginan penulis untuk 

menyampaikan maaf dan memohon agar permohonan maaf itu diterima dan 

kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak di sengaja semua di 

maafkan di hari yang suci nan Fitri.  

Kata yang digunakan dalam salah satu contoh ucapan selamat Idul Fitri 

diatas menggunakan bahasa standar yang biasa dikenal dengan bahasa baku 

agar masyarakat umum mengerti apa yang ingin disampaikan oleh penulis. 

Pada umumnya bahasa standar sering diguna kan dalam situasi resmi.  

Masyarakat kontemporer tidak akan berjalan tanpa komunikasi. 

Komunikasi dalam hal ini dengan mempergunakan bahasa adalah alat yang 

vital bagi masyarakat manusia. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah 

hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan 

bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya 

hampir sama. Dari semua kata yang mirip dipilih satu kata yang paling tepat 

untuk mengungkapkan suatu pengertian.  Suatu kekhilafan yang besar untuk 

menganggap bahwa persoalan pilihan kata adalah persoalan sederhana, 

persoalan yang tidak perlu dibicarakan atau dipelajari karena akan terjadi 

dengan sendirinya secara wajar pada setiap manusia (Keraf, 2006: 23).  
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Media, baik tulis maupun lisan, diusahakan harus menggunakan 

bahasa yang komunikatif . Ucapan-ucapan yang terdapat dimedia elektronik 

khususnya pada ucapan selamat Idul Fitri 1432 H melalui SMS adalah bahasa 

standar, biasa digunakan masyaraka pada saat lebaran datang dan untuk 

mengucapkan kata-kata selamat idul fitri atau untuk meminta maaf lahir batin. 

Analisis pilihan kata dalam ucapan selamat Idul Fitri ini diharapkan dapat 

membantu pembaca atau masyarakat pada umumnya sehingga dapat lebih 

mudah dalam memahami ucapan-ucapan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas dalam menganalisis variasi diksi dan jenis 

kalimat, hal yang menarik dalam penelitian ini adalah peneliti mencoba 

mengkaji isi atau kata-kata mutiara dari ucapan selamat Idul Fitri 1432 H 

melalui SMS berdasarkan variasi diksi dan jenis kalimatnya biasannya dalam 

ucapan selamat Idul Fitri terdapat beberapa kata yang sulit dipahami oleh 

pembacanya sehingga mereka tidak dapat memahami isi dari ucapan tersebut. 

Selain itu, para pembaca tidak memahami jenis kalimat yang dibacanya. 

Penelitian ini dibatasi pada ucapan selamat Idul Fitri yang di dalamnya 

terdapat ucapan dari seseorang yang ditulis sendiri oleh pengirimnya. Ucapan 

ini didapat dari Hand Phone yang berupa SMS (Short Message Service) pada 

bulan September 2011. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, peneliti 

tertarik untuk menganalisis ucapan selamat Idul Fitri 1432 H melalui SMS 

pada bulan September 2011.  Objek yang digunakan adalah kata-kata mutiara 

Idul Fitri dalam media SMS. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Jenis 
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Kalimat dan Diksi dalam Ucapan Selamat Idul Fitri 1432 H Melalui Short 

Message Service (SMS). 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas, ada 3 masalah yang perlu dicari 

jawabannya. 

1.  Bagaimanakah jenis kalimat dalam ucapan selamat Idul Fitri 1432 H 

melalui SMS? 

2.  Bagaimanakah penggunaan diksi dalam ucapan selamat Idul Fitri 1432 H 

melalui SMS? 

3.  Bagaimanakah isi pesan dalam ucapan selamat Idul Fitri 1432 H melalui 

SMS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, ada 3 tujuan yang ingin dicapai.  

1.  Mendiskripsikan jenis kalimat dalam ucapan selamat Idul Fitri 1432 H 

melalui SMS. 

2.  Mendiskripsikan penggunaan diksi dalam ucapan selamat Idul Fitri 1432 

H melalui SMS. 

3.  Mendiskripsikan pesan dalam ucapan selamat Idul Fitri1432 H melalui 

SMS. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik teoritis maupun praktis.  

1.  Manfaat Teoritis 

a. Menambah kekayaan penelitian di bidang bahasa, khususnya mengenai 

jenis kalimat dan diksi pada ucapan selamat Idul Fitri  melalui SMS. 

b. Dapat meambah pengetahuan mengenai variasi isi pesan atau 

karakteristik ucapan selamat Idul Fitri melalui SMS. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

jenis kalimat dan diksi pada ucapan selamat Idul Fitri melalui SMS. 

b. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk 

referensi penelitian selanjutnya berhubung dengan hal yang sama. 

c. Bagi pembuat ucapan selamat Idul Fitri melalui SMS , hasil penelitian 

ini dapat memberikan masukan supaya para pembuat ucapan lebih 

bervariasi dan kreatif, Sehingga terlihat indah dan menarik para 

pembacanya. 

 

 

 


