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ABSTRAK 
 

JENIS KALIMAT DAN DIKSI DALAM  UCAPAN SELAMAT IDUL FITRI 
1432H MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) 

 
Purwaningsih, A310080203. Program studi Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah Fakultas  Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan yang 
mengungkapkan pikiran yang utuh. Diksi adalah pilihan kata yang dipakai untuk 
mengungkapkan suatu ide atau gagasan yang disampaikan secara lisan maupun 
tertulis. Skripsi ini menyoroti ucapan selamat Idul Fitri 1432 H melalui Short 
Message Service (SMS) di daerah Karanganyar pada bulan September 2011. 
Pemilihan tahun tersebut karena memiliki ucapan yang menarik dan isi pesannya 
sangat bervariasi dalam mengungkapkannya.  

Tujuan penelitian ini yaitu 1) mendiskripsikan jenis kalimat dalam ucapan 
selamat Idul Fitri 1432 H melalui SMS di daerah Karanganyar pada bulan 
September 2011. 2) Mendiskripsikan variasi diksi dalam ucapan selamat Idul Fitri 
1432 H melalui SMS. 3) Mendiskripsikan variasi pesan dalam ucapan selamat 
Idul Fitri1432 H melalui SMS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
Teknik Simak meliputi taknik simak bebas lipat cakap dan teknik catat. Teknik 
analisis yang digunakan adalah metode padan ekstralingual yaitu dengan 
menghubung-bandingkan bunyi-bunyi bahasa.  

Data yang diteliti adalah ucapan selamat Idul Fitri 1432 H melalui SMS di 
daerah Karanganyar pada bulan September 2011. Pemilihan ucapan selamat Idul 
Fitri tersebut karena memiliki ucapan yang menarik dan isi pesannya bervariasi 
dalam mengungkapkannya. 

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Jenis kalimat berita sebanyak enam puluh 
kalimat, sedangkan kalimat permintaan sebanyak dua puluh kalimat, dan kalimat 
langsung sebanyak dua puluh kalimat. Dari dua puluh hasil parafrase, jenis 
kalimat yang mendominasi adalah kalimat berita. 2) Ada empat diksi yang 
ditemukan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan nama hari, ucapan selamat, 
penggambaran suasana, dan harapan atau permohonan. 3) Ditemukan sejumlah 
sembilan diksi terkait dengan nama hari. 4) Ditemukan dua belas diksi terkait 
ucapan selamat. 5) Ditemukan dua belas diksi terkait penggambaran suasana yang 
memiliki nilai estetika tinggi. 6) Ditemukan delapan belas diksi yang terkait 
dengan harapan atau permohonan.  7) Ditemukan tujuh belas parafrase yang 
mempunyai isi pesan yang sama yaitu ucapan selamat dan harapan atau 
permohonan. Isi pesan yang dimaksud adalah ucapan selamat menyambut hari 
kemenangan yaitu Idul Fitri 1432 H dan harapan atau permohonannya ditandai 
dengan kata memohon bukakan pintu maaf atau mohon maaf lahir dan batin.  

 
Kata kunci: jenis kalimat, variasi diksi, dan variasi pesan. 
 

iv 
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JENIS KALIMAT DAN DIKSI DALAM UCAPAN SELAMAT IDUL FITRI 
1432H MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) 

PURWANINGSIH 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 
1. PENDAHULUAN  

 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. Hal terpenting dalam komunikasi 

adalah ketercapaian maksud dan pesan yang disampaikan sehingga proses 

komunikasi harus memperhatikan media yang tepat untuk menyampaikan 

informasi.  

 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). 

 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 

dapat menyentuh perasaan kita. 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... 

Dan bila ada langkah yang menoreh luka... 
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Mohon bukakan pintu maaf... 

Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin.... 

 Contoh ucapan selamat Idul Fitri di atas 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 disengaja semua 

dimaafkan di hari yang suci nan Fitri.  

 Kata yang digunakan dalam salah satu contoh ucapan selamat Idul 

Fitri di atas menggunakan bahasa standar yang biasa dikenal dengan bahasa 

baku agar masyarakat umum mengerti apa yang ingin disampaikan oleh 

penulis. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih 

kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa.  

 Berdasarkan uraian di atas dalam menganalisis 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 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 bertujuan untuk, (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. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan penelitian di bidang 

bahasa, khususnya mengenai jenis kalimat dan diksi pada ucapan selamat 

Idul Fitri  melalui SMS dan dapat menambah pengetahuan mengenai variasi 

isi pesan atau karakteristik ucapan selamat Idul Fitri melalui SMS.  
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengguanakan metode metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Pada penelitian ini fakta -fakta yang dideskripsikan berupa kata-

kata mutiara dalam ucapan selamat Idul Fitri 1432H melalui Short Message 

Service (SMS) yang terdapat di Daerah Karanganyar pada bulan September 

2011. Dengan demikian, penelitian ini terarah pada kata-kata mutiara pada 

ucapan selamat Idul Fitri 1432 H. 

Pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah metode simak. 

Dinamakan metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dilakukan dengan manfaat penggunaan bahasa (Mahsun, 2005: 92). 

Penelitian ini yang disimak adalah penggunaan bahasa yang berbentuk kata, 

frase, dan klausa yang terdapat pada ucapan selamat Idul Fitri 1432 H melalui 

SMS. Metode simak memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap. 

Dalam penelitian ini yang disadap adalah kata-kata mutiara ucapan selamat 

Idul Fitri 1432 H yang ditulis melalui media SMS (Short Message Service). 

Dalam praktik selanjutnya teknik sadap ini diikuti dengan teknik lanjutan yang 

berupa teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. 

Teknik simak bebas libat cakap maksudnya si peneliti hanya berperan 

sebagi pengamat penggunaan bahasa oleh para informan. Teknik catat adalah 

teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan 

teknik lanjutan diatas yang dimaksud adalah teknik bebas libat cakap 

(Mahsun, 2005: 93). Setelah data te rkumpul, maka tahap berikutnya adalah 

klasifikasi atau pengumpulan data variasi isi pesan dalam ucapan selamat Idul 

Fitri 1432 H melalui SMS dengan klasifikasian tersebut dapat memudahkan 

dalam menganalisis data.  

3. SUMBER DATA PENELITIAN 

Data berupa informas i-informasi yang bersifat fakta atau nyata. Data 

penelitian ini berupa kata, frasa, ungkapan, kalimat, dan wacana yang terdapat 

pada ucapan selamat Idul Fitri 1432 H pada bulan September 2011 yang 

diperoleh dari daerah Karanganyar. Adapun sumber data merupakan tempat 

ditemukannya data-data yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini berupa 

data tertulis yang berupa Short Message Service (SMS). 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat 

nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan 

untuk menemukan bentuk yang sesuai (cocok) dengan situasi dan nilai rasa 

yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pilihan kata yang tepat dan 

sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasa sejumlah besar kosa kata  atau 

perbendaharaan kata bahasa itu.  

Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh hasil penelitian yang 

menjadi dasar atau objek dalam penelitian ini yaitu kata -kata mutiara dalam 

ucapan selamat Idul Fitri 1432 H melalui short message service (SMS). 

1. Parafrase ke -1 

Bila kata merangkai dusta... 
Bila langkah membekas lara... 
Bila hati penuh prasangka... 
Dan bila ada langkah yang menoreh luka... 
Mohon bukakan pintu maaf... 
Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin... 

2. Parafrase ke -2 

Seiring cahaya rahmat bulan Syawal, 
kuberi maafku setulus lahirmu dan  
kupinta maafmu sedalam batinku.  
Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1432H  
Minal aidin walfaizin.Mohon maaf lahir dan batin. 

3. Parafrase ke -3 

Sepuluh jari tersusun rapi... 
Bunga melati pengharum hati... 
SMS dikirim pengganti diri…  
Memohon maaf setulus hati... 
Mohon Maaf Lahir dan Batin.. 
Met Idul Fitri... 

4. Parafrase k-4 

Andai jemari tak sempat berjabat, 
andai raga tak dapat bertatap  
seiring beduk yang menggema, 
seruan takbir yang berkumandang  
kuhaturkan selamat menyambut hari raya idul fitri,  
jika ada kata serta khilafku membekas lara mohon maaf lahir 
batin. 

5. Parafrase ke -5 

Kata telah terucap,  
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tangan telah tergerak,  
prasangka telah terungkap,  
Tiada kata, Kecuali “saling maaf” jalin ukhuwah & kasih 
sayang raih indahnya kemenangan hakiki  
Selamat Hari Raya Idul Fitri 

6. Parafrase ke -6 

Mawar berseri dipagi Hari   
Pancaran putihnya menyapa nurani   
Sms dikirim pengganti diri  
SELAMAT IDUL FITRI  
MOHON MAAF LAHIR BATHIN  
 
a.  Jenis Kalimat dalam Ucapan Selamat Idul Fitri 1432 H melalui 

Short Message Service (SMS) 

Hasil Parafrase ke-1 

Bila kata merangkai dusta...(1)  

Bila langkah membekas lara...(2)  

Bila hati penuh prasangka...(3)  

Dan bila ada langkah yang menoreh luka...(4)  

Mohon bukakan pintu maaf...(5)  

Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin...(6)  

Kalimat (1), (2),(3) dan (4) diidentifikasikan sebagai kalimat 

berita karena isinya memberikan sesuatu dan tidak ada penanda kalimat 

seru, tanya maupun perintah. Kalimat (5) diidentifikasikan kalimat 

permintaan atau harapan karena terdapat kata penanda harapan, yakni 

kata “mohon”. Kalimat (6) dididentifikasikan kalimat langsung karena 

isinya langsung menuju kepada lawan bicaranya. 

Setelah diidentifikasi secara keseluruhan, hasil parafrase didominsi 

dengan jenis kalimat berita sebanyak enam puluh kalimat, kalimat 

permintan atau harapan sebanyak dua puluh kalimat, kalimat langsung 

sebanyak  dua puluh satu  kalimat. Dari penelitian 20 hasil parafrase, jenis 

kalimat mendominasi adalah kalimat berita.  

b.  Pengguanaan Diksi dalam Ucapan Selamat Idul Fitri melalui Short 

Message Sevice (SMS) 
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Kata-kata yang dipakai Short Message Service (SMS) dalam 

sebuah kalimat dalam sebuah wacana selamat Idul Fitri 1432 H 

melalui SMS, pilihan katanya harus diperhatikan secra tepat. Di bawah 

ini akan dianalisis menurut ketepatan dan kesesuaian kata pilihan kata 

yang terkait dengan nama hari, ucapan selamat, penggambaran 

suasana, dan harapan atau permohonan.  

Tabel 2.A 

Diksi Terkait Nama Hari 

Parafrase No. Diksi Terkait Nama Hari  Jumlah  
2,4,5,10,11,16 Hari raya Idul Fitri 6 

11 Hari kemenangan 1 
12 Hari nan suci 1 

15,20 Hari yang fitri 1 
Jumlah 9             
Tabel 2.B 

Diksi Terkait Ucapan Selamat  
Parafrase No. Diksi Terkait Ucapan Selamat  Jumlah  

1,6,7,12 Selamat Idul Fitri 4 
2,5,11,16 Selamat hari raya Idul Fitri 4 

3,17 Met Idul Fitri 2 
4 Selamat menyambut  1 
10 Met hari raya  1             

Jumlah 12 
Tabel 2.C 

Diksi Terkait Penggambaran Suasana 
Parafrase 

No. 
diksi terkait 

penggambaran suasana 
Intrepretasi penggambaran 

suasana 
2 Seiring cahaya bulan 

syawal  
Kuberi maafmu setulus 
hatiku 

Bulan Syawal adalah bulan 
peningkatan, maksudnya tetap 
selalu meningkatkan dalam 
amal dan ibadah walaupun di 
luar bulan puasa. Kata seiring 
cahaya menimbul sesuatu yang 
penuh dengan rahmat. 

4 Andai jemari tak sempat 
berjabat 
Andai raga tak dapat 
bertatap 
Seiring beduk yang 
menggema 
Seruan takbir yang 
berkumandang 

Seiring beduk yang menggema, 
seruan takbir yang 
berkumandang merupakan 
malam berakhirnya puasa atau 
juga disebut malam 
kemenangan dengan 
mengumandangkan takbir dan 
bernuansa kegembiraan 
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Kuhaturkan selamat Idul 
Fitri  
Jika ada kata serta 
khilafku membekas lara 
memohon maaf lair batin  

menyambut esok pagi adalah 
hari Idul Fitri.  

6 Mawar berseri dipagi 
hari 
Pancaran putihnya 
menyapa nurani 
Sms dikirim pengganti 
diri 

Mawar adalah bunga. Kata 
berseri hanya dapat digunakan 
oleh manusia. Namun kata 
berseri dalam data ini 
digunakan oleh kata mawar 
agar pembaca dapat 
membayangkan eloknya bunga 
mawar itu. Kata di pagi hari 
menunjukkan waktu pagi.  

Tabel 2.D 
Diksi Terkait Harapan atau Permohonan  

No. Diksi Terkait Harapan atau 
Pe rmohonan 

Kata-kata yang 
Menunjukkan 
Harapan atau 
Permohonan 

1 Dan bila ada langkah menoreh luka 
Mohon bukakan pintu maaf 
Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir 
Batin 

Mohon bukan pintu 
maaf  

2 Minal aidzin walfaidzin 
Mohon maaf lahir dan batin 

Mohon 
 

3 Mohon Maaf Lahir dan Batin 
Met Idul Fitri 

Mohon 

4 Jika ada kata serta khilafku membekas 
lara mohon maaf lahir batin 

Mohon 
 

5 Tiada kata, kecuali “saling maaf” jalin 
ukhuwah & kasih sayang raih indahnya 
kemenangan haiki 

 Saling maaf  
 

 

c. Ketepatan dalam pemilihan kata 

1) Penggunaan  Kata Denotasi dan Konotasi 

Seiring cahaya rahmat bulan Syawal, Jiwa suci dari Yang 

Maha Suci, Beningkan hati dg dzikir merupakan beberapa contoh 

pilihan kata yang bermakna konotatif. Makna denotatif terlihat pada 

ungkapan hari yang fitri, selamat Idul Fitri dan Mohon maaf. Penulis 

ingin menyampaikan di hari yang fitri penulis mengucapkan selamat 
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Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin untuk semua kesalahan yang 

pernah ada. 

 

2) Membedakan kata yang bersinomin 

Mawar berseri di pagi hari 
 Pancaran putihnya menyapa nurani 
 Sms dikirim pengganti diri 
 Selamat Idul Fitri 
 Mohon maaf lahir dan batin 

 

Kata nurani terdapat pada contoh di atas mempunyai 

sinonim dengan kata hati.  

3) Membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaan 

 Di hari suci nan fitri ini, kita cuci hati, kita buka 
pintu maaf selamat Idul Fitri 

 

Kata suci dan cuci adalah kata -kata yang mirip dalam 

ejaannya. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda 

hanya dalam penulisan ejaannya yang hampir sama. Kata suci 

mempunyai arti kesucian atau kemurnian. Sedangkan kata cuci 

mempunyai arti melalukan sesuatu yang berhubungan dengan 

cuci mencuci pakaian, peralatan rumah tangga yang 

menimbulkan kata kerja (mencuci). 

4) Menghindari kata-kata ciptaan sendiri 

Dalam hasil parafrase ini, ditemukan beberapa pemakaian kata-

kata ciptaan sendiri. Misalnya untuk  di tulis tuk , tidak dapat 

dikatakan kata mirip dengan ejaan kata aslinya, kata tetapi 

ditulis tapi. 

5) Mewaspadai penggunaan kata istilah asing  

Sucikan hati dengan permohonan maaf 
Taqobalallahu minna waminkum 
Minal aidzin walfaidzin 
Mohon maaf lahir dan batin 
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Contoh penggunaan kata istilah asing Taqobalallahu minna 

waminkum Minal aidzin walfaidzin pada ucapan selamat Idul 

Fitri sering digunakan oleh sebagian  besar masyarakat, tetapi 

kata-kata tersebut merupakan kata istilah asing dengan 

sinonimnya dalam bahasa Indonesia yakni semoga Allah 

menerima amal ibadah dari kami dan dari kamu semua dan 

mohon maaf lahir dan batin.  

6) Penggunaan kata idiomatik 

Kata idiomatik sebaiknya tidak dipergunakan karena 

penggunaan kata ini dapat mempersulit pembaca dalam 

memperoleh maknanya. Misalnya, Kata  Pintu maaf selalu 

kuharap  sebaiknya ditulis aku berharap pintu maaf selalu 

terbuka.  

7) Membedakan kata umum dengan kata khusus 

Pilihan kata Jika HATI sejernih AIR, jangan biarkan IA 

keruh, Jika HATI seputih AWAN, jangan biarkan IA 

mendung, Jika HATI seindah BULAN, hiasi IA dengan 

IMAN menerangkan gambaran tentang tingkah laku manusia 

yang sudah baik yaitu ibarat Hati sejernih air, seputih awan, 

seindah bulan jangan sampai hati tersebut menjadi rusak, 

bahkan kotor dengan dosa ibarat air keruh, awan mendung, 

dan selalu jaga hati itu dengan keimanan kepada ALLAH SWT. 

8) Penggunana kata indra (indria) yang menunjukkan 

persepsi persepsi khusus 

Andai jemari tak sempat berjabat, 
 andai raga tak dapat bertatap  
 seiring beduk yang menggema,  
 seruan takbir yang berkumandang  
 kuhaturkan selamat menyambut hari raya idul 
fitri,  
 jika ada kata serta khilafku membekas lara 
mohon maaf     
 lahir batin.  
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Contoh di atas terdapat makna berdasarkan pancaindria. 

Misal, beduk yang menggema, seruan takbir yang 

berkumandang  merupakan indra pendengaran.  

9) Memperhatikan Perubahan Makna yang Terjadi pada 

Kata yang Sudah Dikenal  

Misalnya Waktu mengalir bagaikan air merupakan indra 

perasa, sedangkan Ramadhan suci akan berakhir merupakan 

indra peraba . 

10) Memperhatikan kelangsungan pilihan kata 

Sebelum Ramadhan pergi  
Sebelum Idul fitri datang  
Sebelum operator sibuk  
Sebelum sms pending mulu Sebelum pulsa habis  
Dari hati ngucapin MINAL AIDZIN WAL FAIDZIN  
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN 
 
Kata yang terlalu banyak diulang justru membingungkan 

bagi para pembaca untuk memahaminya. Sebaiknya contoh di 

atas ditulis, 

Sebelum Ramadhan pergi  
Idul fitri datang  
operator sibuk  
SMS pending mulu dan pulsa habis  
Dari hati ngucapin MINAL AIDZIN WAL FAIDZIN  
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN 

 

11) Penggunaan kata baku dan tidak baku (standar dan tidak 

standar) 

Bahasa Substandar dan Bahasa Standar 

No. Bahasa Substandar Bahasa Standar 
1. Ku beri Aku memberi 
2.  Kupinta Aku pinta 
3.  Met Selamat 
4.  Tak Tidak 
5.  Jalin Menjalin 
6.  Raih Meraih  
7.  Jabat Berjabat 
8.  Dah Sudah 
9.  Tuk Untuk 
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10.  Gak Tidak/enggak 
11.  Kalo gak Kalau enggak/tidak 

  

12) Penggunaan Kata Ilmiah dan Kata Populer 

Senandung asma 4JJ1 menghiasi malam 
menghampiri fajar menyambut hari kemenangan 
Jabat tangan penuh kasih, eratkan tali silaturrahmi 
Jiwa yang suci dari sang maha suci, tapi sering kali 
ternoda oleh dosa pada insane 
Sucikan jiwa dengan saling memaafkan 

Pilihan kata yang mengandung kata populer adalah Senandung, 

asma, menghiasi, malam, menghampiri, fajar, menyambut, hari, 

kemenangan, Jabat, tangan, penuh, kasih, eratkan, tali, silaturrahmi, 

Jiwa, yang, suci, dari, sang, maha, suci, tapi, sering, kali, ternoda , 

oleh, dosa, pada, Sucikan, jiwa, dengan, saling, memaafkan. 

 

13) Penggunaan Jargon (kata khusus dalam bidang tertentu) 

Jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu 

bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap kurang sopan atau 

aneh. Dalam hasil parafrase ucapan selamat Idul Fitri melalui 

SMS ini tidak ditemukan penggunaan jargon atau kata khusus 

dalam bidang tertentu 

14) Penggunaan Kata-kata Slang 

Waktu mengaklir bagaiikan air 
Ramadhan suci akan berakhir 
Tuk salah yg pernah ada  
Tuk khilaf yg sempat terucap 
Pintu maaf selalu kuharap 
Met Idul Fitri 

Penggunaan kata slang ini dapat merusak kaidah bahasa 

Indonesia karena dihasilkan keslahan pengucapan secara 

disengaja. Kata pintu maaf selalu kuharap .... seharusnya ditulis  

dan diucapkan dengan ku  berharap pintu maaf selalu terbuka. 
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15) Penggunaan kata percakapan 

Sama seperti penggunaan jargon, penggunaan kata 

percakapan tidak ditemukan dalam data ini. 

16) Penggunaan Kata yang Artifisial 

Beningkan hati dengan dzikir 
Cerahkan jiwa dengan cinta 
Lalui hari dengan senyum 
Tetapkan langkah dengan syukur 
Sucikan hati dengan permohonan maaf 
Met hari raya Idul Fitri 
 

Contoh di atas dikatakan sebagai wacana yang 

bernilai seni karena bahasa yang digunakan adalah 

bahasa yang mengacu pada kesusastraan, yang 

dikhususkan pada ragam bahasa puisi. Ragam bahasa 

sastra cenderung mengungkapkan dengan keindahan 

seni dan penulis cenderung menekankan  pada gaya 

simbolis.  

d. Isi Pesan 

Isi pesan yang terkandung dalam hasil parafrase adalah 

memberikan ucapan selamat Idul Fitri kepada orang yang dituju. 

Misalnya, kami sekeluarga tetap kekuh, selamat Idul Fitri berarti 

mengucapkan selamat Idul Fitri. Dari 20 hasil parafrase ucapan 

selamat Idul Fitri dominan mempunyai isi pesan yang sama. Hanya 

penyampaiannya yang berebada. Perbedaan itu terlihat dari diksi yang 

digunakannya. Namun, secara keseluruhan isi pesan yang terkandung 

dalam hasil parafrase adalah sama.  
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5. SIMPULAN  

1. Setelah diidentifikasi secara keseluruhan, hasil parafrase didominasi 

dengan jenis kalimat berita sebanyak enam puluh kalimat, kalimat 

permintan atau harapan sebanyak dua puluh kalimat, kalimat langsung 

sebanyak  dua  puluh satu  kalimat. Dari penelitian 20 hasil parafrase kata 

mutiara Selamat Idul Fitri melalui SMS  jenis kalimat mendominasi adalah 

kalimat berita. 

2. Ada empat penggunaan diksi dalam penelitian ini yaitu terkait dengan 

nama hari, ucapan selamat, penggambaran suasana, harapan atau 

permohonan. Diksi terkait nama hari ditemukan sebanyak sembilan kata 

yaitu hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, hari nan suci, dan hari yang 

fitri. D itemukan sebanyak enam kata yang sama yaitu hari raya Idul Fitri. 

Tiga kata diantaranya yaitu hari nan suci dan hari yang fitri. Kedua data 

tersebut memiliki makna yang sama.  

3. Diksi yang terkait dengan ucapan selamat ditemukan sebanyak dua belas 

kata yaitu selamat Idul Fitri , selamat hari raya Idul Fitri, met Idul Fitri, 

selamat menyambut, met hari raya . 

4. Ditemukan dua belas diksi terkait penggambaran suasana. Dan ditemukan 

delapan belas hasil parafarase yang menunjukkan diksi terkait harapan 

atau permohonan yaitu ditandai dengan kata mohon bukakan pintu maaf, 

pintu maaf selalu ku harap , dan yang paling dominan ditandai dengan kata 

mohon  Dari delapan belas hasil parafrase yang menunjukkan diksi terkait 

harapan atau permohonan, didominasi dengan kata mohon. 

5. Dari 20 hasil parafarse, ada sebanyak tujuh belas hasil parafrase yang 

mempunyai variasi isi pesan yang sama yaitu ucapan selamat dan harapan 

atau permohonan. Dan tiga diantaranya mempunyai variasi isi pesan yang 

tidak ada ucapan selamat hanya harapan dan permohonan. 

 

6. Saran 

1. Bahasa yang digunakan dalam ucapan selamat Idul Fitri melalui sms 

umumnya menggunakan kata-kata yang singkat. Penggunaan kata-kata 
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asing yang sulit dipahami oleh pembaca hendaknya lebih dikurangi atau 

diganti dengan kata -kata formal dengan mengguanakan bahasa  Indonesia 

yang baik dan sesuai dengan EYD. 
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