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ABSTRAK 

 

Oleh : 

IGA PIA SADORA 

A 310070139 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  1) Mengidentifikasi wujud 

bahasa yang digunakan dalam wacana persuasif di media elektronik. 2) 

Mendiskripsikan isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasif pada 

artikel islami di internet. Objek penelitian dalam objek yang akan diteliti karena 

objek sasaran yang menjadi pokok penelitian. Objek akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah wacana persuasi pada artikel di media elektronik. 

Pengumpulan data suatu penelitian teknik mengumpulkan data diperlukan suatu 

teknik.Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah metode simak.Teknik analisis data yang digunakan adalah Metode ini 

digunakan untuk menemukan paragraf persuasi pada artikel Islami, kemudian 

mengidentifikasi wujud bahasa yang digunakan di dalamnya.Selain itu juga 

untuk mendeskripsikan isi pesan yang terkandung pada artikel islami di media 

elektronik. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa;  

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk bahasa yang digunakan dalam artikel 

Islam, serta mengkaji isi yang terkandung dalam wacana persuasi pada artikel 

Islam di media elektronik. Berdasarkan bentuk bahasa yang digunakan dalam 

waana persuasi artikel Islam di media elektronik, terdapat wacana yang bersifat 

menegaskan, menyakinkan, saran dan nasihat.Berdasarkan isi yang terdapat di 

dalamnya, wacana perausai pada artikel Islam di media elektronik terdiiri atas 

wacana yang mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu melalui saran yang 

disampaikan, penegasan tentang suatu hal, nasihat yang disampaikan dan 

saran. 

 

Kata kunci: Wacana persuasi, Artikel Islami 

 

 

PENDAHULUAN  

Manusia dalam sepanjang hidupnya hampir tidak pernah terlepas dari 

peristiwa komunikasi.Setiap anggota masyarakat selalu terlibat dalam komunikasi, 

baik dia berperan sebagai komunikator (penutur atau penulis) maupun komunikasi 

(mitra tuturaatau pendengar). 

Masyarakat sebagai pemakai bahasa dalam berkomunikasi dengan orang 

lain. Sebagai bentuk komunikasi mereka menggunakan media yang berbeda-

beda.Secara garis besar sarana komunikasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

sarana komunikasi yang berupa bahasa lisan dan saran komunikasi yang berupa 



tulis.Komunikasi bahasa lisan adalah proses penyampaian dan penerimaan 

informasi dari pemberi informasi kepada penerima tentu menggunakan perantara 

uajaran, sedangkan komunikasi bahasa tulis adalah proses penyampaian dan 

penerimaan dari pemberi informasi kepada penerima informasi dengan 

menggunakan tulisan. 

Berdasarkan saluran yang digunakan dalam komunikasi, wacana dapat 

dibedakan menjadi wacana tulis dan wacana lisan.Wacana tulis adalah teks yang 

berupa rangkaian kalimat yang menggunakan ragam bahasa tulis. Wacana teks 

dapat kita temukan dalam bentuk buku, berita koran, artikel, makalah, dan 

sebagainya. Teks lisan sebagai rangkaian kalimat yang di transkip dari rekaman 

bahas lisan misalnya percakapan, khotbah, dan siaran langsung di radio atau 

televisi (Rani, dkk., 2006: 26). 

Wujud wacana dibangun oleh unsur-unsur yang saling menunjukkan 

hubungan klausa. Setiap unsur dalam wacana tidak akan memiliki makna yang 

jelas tanpa adanya hubungan dengan unsur lain, dalam kesatuan struktur wacana 

pada umunya wacana yang baik keserasian hubungan antara unsur-unsur yang lain 

atau yang sering disebut kohesi serta pertautan makna atau koherensi. Istilah 

koheresi mengacu pada hubungan antarbagian dalam sebuah teks yang ditandai 

oleh penggunaan unsur bahasa sebagai pengikatnya. 

Dalam mengungkapkan isi pesan dalam wujud wacana, penutur 

menggunakan beberapa macam mediauntuk menyampikanya pesannya kepada 

mitra tutur. Salah satu media yang digunakan adalah media elektronik,di 

antaranya televisi, radio, dan internet.Perkembangan internet menunjukan sebuah 

grafis yang melonjak sangat cepat.Sekarang rata-rata setiap orang harus 

menyempatkan diri untuk melihat dan membuka account-nya.Dengan semakin 

banyaknya pengguna internet khusunya dalam penggunaan word, wode, web, dan 

e-mail. Hal ini dikarenakan dampak positif dari teknologi informasi dan 

komunikasi atau lebih dikenal dengan internet tersebut.Dampak dari 

berkembangnya internet di antaranya adalah tumbuhnya sebuah komunikasi unik 

pengguna internet yang lebih sering disebut Netler. 



Wacana persuasi dalam internet sangat menarik karena tuturannya bersifat 

ajakan, nasihat, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca.Dengan begitu 

pembaca merasa tertarik dan penasaran untuk mencari tahu isi dari 

tuturannya.Oleh karena itu, penelitian untuk melakukan kajian terhadap wacana 

persuasi pada artikel islami di media elektronik menarik untuk dikaji.Adapun 

salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui wujud bahasa yang digunakan dan 

isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasif pada artikel islami di media 

elektronik. 

Agar penelitian berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan 

pembatasan, maka diperlukan pembatasan masalah yangakan diteliti.Pembatasan 

ini setidaknya memberi batasan gambaran kemana arah penelitian dan 

mempermudah penelitian dalam menganalisis permasalahan yang akanditeliti. 

Masalah dalam penelitian ini terbatas pada wujud bahasa dan isi pesan yang 

terkandung pada wacana persuasif pada artikel islami di media elektronik 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai yaitu : 1) 

Mengidentifikasi wujud bahasa yang digunakan dalam wacana persuasif di media 

elektronik, dan 2) Mendeskripsikan isi pesan yang terkandung dalam wacana 

persuasif pada artikel islami di internet.  

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

Tinjauan Pustaka 

Muqorrobin (2005) melakukan penelitian yang berjudul “Pemakaian Gaya 

Bahasa Personifikasi dalam tabloid otoplus” menyimpulkan bahwa dalam 

penggunaan gaya bahasa personifikasi dikelompokkan menjadi tiga arti, yaitu: 

memiliki kemampuan, sifat dan diperlakukan seperti. Persamaan ini yaitu 

menggunakan gaya bahasa personifikasi sebagai landasan teorinya. Perbedaannya 

terdapat pada sumber data yang digunakan, penelitian sebelumnya bersumber 

pada tabloid otoplus sedangkan ini pada artikel Islami di media elektronik. 

Prasetya (2005) Meneliti “Fungsi Pengungkapan, Variasi Kalimat, dan 

Manfaat.Isi pesan Ragam Bahasa Short Massage Service (SMS) “KRIING 

PEMILU” pada Surat Kabar Solopos Bulan Maret 2004”.Skripsi ii 



mendeskrepsikan fungsi penggunaanragam bahasa, variasi kalimat, dan manfaat 

isi SMS.Variasi kalimat dalam penelitian ini ditemukan varian kalimat integratif, 

varian kalimat imperatif.Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini 

membahas fungsi kalimat, variasi kalimat, dan manfaat isi pesan ragam. Bahasa 

Short Massage Service (SMS), sedangkan pada penelitian ini membahas tentang 

wujud bahasa yang digunakan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

mencari isi pesan. 

Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Budi Utami 

(2006) Meneliti “Analisis Pragmatik Bahasa Penolakan dalam Wacana Chatting 

di Internet Netzone”. Penelitian ini bertujuan mendeskrepsikan bentuk bahasa 

penolakan, asumsi-asumsi pragmatik bahasa penolakan, dan pelaksanaan prinsip 

kerja sama dan prinsip kesopanan dalam bahasa penolakan. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah: (a) Terdeskrepsi bentuk bahasa penolakan yaitu penolakan 

dengan menggunakan kata nggak dan gak, penolakan dengan menggunakan 

ucapan terimakasih, (b) Asumsi-asumsi pragmatik yang terdapat dalam bahasa 

penolakan adalah tindak tutur langsung, tindak tutur tak langsung, tindak tutur 

literal, dan tindak tutur tak literatur, (c) Pelaksanaan prinsip kerja sama yang 

terdapat dalam bahasa penilakan adalah Maksim Kualitas, Maksim Kuantitas, 

Maksim Relevensi, dan Maksim Pelaksanaan. Adapun maksim pelaksanaan yang 

terdapat dalam prinsip kesopanan adalah maksim kebijaksaan dan maksim 

kemurahan, persamaan dalam penelitian adalah sama-sama menganalisis wujud 

bahasa yang terdapat dalam wacana. 

Erma Apriani (2008) Meneliti “Variasi Bahasa, Isi Pesan, dan Kode 

Bahasa Chatting untuk Komunikasi Pergaulan dan Internet”.skripsi ini 

mendiskrepsikan unsur-unsur variasi bahasa, isi pesan, dan kode bahasa chatting 

yang digunakan untuk komunikasi pergaulan di internet. Unsur-unsur variasi, isi 

pesan, dan kode chatting yang digunakan komunikasi pergaulan di internet untuk 

memahami peran dari setiap unsur dalam kalimat yang berkategori dapat 

berfungsi sebagai subjek, predikat atau pelengkap mudah dipahami dan 

dikembangkan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini 



membahas tentang variasi bahasa dan kode bahasa chatting. Adapun persamaan 

dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang isi pesan. 

 

 

Landasan Teori  

 Kata wacana dalam bahasa Indonesia dipakai sebagai padanan 

(terjemahan) kata di Scource dalam bahasa Inggris, secara etimologis kata 

discource itu berasal dari bahasa latin discursus „lari kian kemari‟. Kata discource 

itu diturunkan dari kata discurrere.Bentuk discurrere itu merupakan gabungan dari 

dis dan currere „lari, berjalan kencang‟ (Eabster dalam Baryadi 2002: 1). 

Kridalaksana Harimurti (dalam Sumarlam, 2003: 5), wacana adalah suatu 

bahan terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal 

tertinggi atau terbesar, wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh 

baik novel, cerpen, buku ensiklopedia, dan lainnya. 

Sumarlan (2003:13), Menjelaskan wacana merupakan kelas kata benda 

(nomina) yang mempu nyai arti:  

1. Ucapan, perkataan dan tuturan 

2. Ucapan, perkataan dan hiburan  

3. Satuan bahasa, terlengkap, realisasinya tampak pada bentuk keterangan yang 

utuh, seperti novel, buku atau artikel.  

Wacana harus memiliki syarat sebagai berikut: merupakan perangkat 

preposisi yang konfigurasi makna yang dijhelaskan isi komponen pembicara, isi 

komunikasi tersebut harus saling berkaitan, proposi itu menghasilkan kepaduan 

bentuk dan makna yang baik. 

Wacana dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis menurut dasar 

pengklasifikasian tertentu Sumarlam (2003: 15) membagi jenis-jenis wacara 

berdasarkan bahasanya yang dipakai, media yang dipakai untuk mengungkapkan, 

jenis pemakaian, bentuk serta cara dan tujuan penyampaiannya. Baryadi (2002: 9) 

mengklasifikasikan wacana berdasarkan (a) media yang dipakai untuk 

mewujudkannya, (b) keaktifan paerisipasi komunikasi, (c) tujuan pembuatan 



wacana. (d) bentuk wacana, (e) langsung tidaknya pengungkapan, (f) genre sastra, 

dan (g) isi wacana.  

Berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya, wacana diklasifikasikan 

menjadi lima macam, yaitu wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan 

persuasi. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dan jenis wacana berdasarkan cara dan 

tujuan pemaparannya, penelitian memilih wacana persuasi sebagai objek 

penelitian. Pemilihan wacana persuasi dikarenakan wacana dalam internet banyak 

ditemukan bersifat (persuasif). 

Keraf (2004: 118) Menjelaskan persuasif sebagai suatu seni verbal yang 

bertujuan meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pada 

waktu itu atau pada waktu yang akan datang. Wacana ini merupakan salah satu 

wacana yang dikembangkan dalam satu paparan yang bertujuan untuk 

mempersuasi (membujuk) pembaca atau pendengar untuk bisa menerima ide atau 

gagasan penutur. 

Persuasi merupakan suatu usaha untuk menciptakan kesesuaian dan 

kesepakatan melalui kepercayaan. Untuk meyakinkan orang lain tentang hal yang 

dipersuasikan, seseorang (pembicara atau penulis) harus menimbulkan 

kepercayaan pada pendengar atau pembaca. Meskipun kepercayaan unsur utama 

dalam persuasif, tindakan persuasi tidak haris diarahkan pada kepercayaan tetapi 

dapat diarahkan kepada kepercayaan tetapi dapat diarahkan kepada tujuan 

pemberian persuasi, yaitu supaya pembaca atau pendengar melakukan sesuatu 

yang dipersuasikan. 

Artikel adalah tulisan lepas opini seseorang yang mengupas tuntas suatu 

masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversal dengan tujuan untuk 

memberitahu (informatif), mempengaruhi dan meyakinkan (persuasif 

argumentatif) atau menghibur khalayak pembaca (rekreatif) secara teknis 

furnalistik, artikel adalah satu bentuk opini yang terdapat dalam surat kabar atau 

majalah Sumardina, (2005: 1). 

Berdasarkan isinya artikel dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu 

kelompok pertama berita (news), kelompok kedua opini, kelompok ketiga 

dinamakan iklan, Sumardina (2005: 27) membedakan kelompok opini menjadi 



enam macam yaitu : tajuk rencana, karikatur, pojok, kolom, surat pembaca, isi 

pesan. 

 

 

 

METODE PENELITIAN  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian dengan metode pengkajian atau metode penelitian terhadap suatu 

masalah yang tidak di desain atau dirancang menggunakan prosedur-prosedur 

statistik Subroto  (1990: 5).  Dalam pelaksanaannya penelitian ini tidak terikat 

tempat karena objek penelitian ini berupa wacana artikel Islami di media 

elektronik.Penelitian ini dilaksanakan bulan Mei-September 2011. Objek akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah wacana persuasi pada artikel Islami di media 

elektronik. Data dalam penelitian ini adalah kalimat dalam wacana persuasif pada 

artikel islami di media elektronik.Sumber data dalam penelitian ini berupa wacana 

persuasi yang terdapat di media elektronik.Di dalam suatu penelitian teknik 

mengumpulkan data diperlukan suatu teknik. 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah metode simak.Selanjutnya teknik ini dilanjutkan dengan teknik lanjutan 

dengan menggunakan teknik catat.Dalam penelitian ini peneliti mencatat beberapa 

bentuk yang dianggap relevan atau dapat dimasukan ke dalam penelitian dari 

penggunaan bahasa yang digunakan secara tertulis tersebut.Wacana persuasi pada 

artikel di Islami merupakan jenis bahasa tulis sehingga teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik catat, dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi wujud penggunaan bahasa dan isi pesan yang terkandung dalam 

wacana persuasi pada artikel Islami di media elektronik. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

padan intralingual.Metode padan intralingual ini digunakan untuk menganalisis 

unsur yang bersifat intralingual.Seperti menghubungkan masalah bahasa dengan 

yang berada di dalam bahasa. Mahsun, (2005: 114). Metode ini digunakan untuk 

menemukan paragraf persuasi pada artikel Islami, kemudian mengidentifikasi 



wujud bahasa yang digunakan di dalamnya.Selain itu, juga untuk 

mendeskripsikan isi pesan yang terkandung pada artikel Islami di media 

elektronik. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Penelitian ini mengkaji tentang bentuk bahasa yang digunakan dalam 

artikel Islam, serta mengkaji isi yang terkandung dalam wacana persuasi pada 

artikel Islam di media elektronik.Berdasarkan bentuk bahasa yang digunakan 

dalam waana persuasi artikel Islam di media elektronik, terdapat wacana yang 

bersifat menegaskan, menyakinkan, saran dan nasihat.Berdasarkan isi yang 

terdapat di dalamnya, wacana perausai pada artikel Islam di media elektronik 

terdiiri atas wacana yang mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu melalui 

saran yang disampaikan, penegasan tentang suatu hal, nasihat yang disampaikan 

dan saran. 

1. Wujud Bahasa yang Digunakan dalam Wacana Persuasif pada Artikel Islami 

di Media Elektronik 

a. Wujud Bahasa yang Bersifat Menegaskan 

b. Wujud Bahasa yang Sifatnya Menyakinkan 

c. Wujud Bahasa yang Sifatnya Nasihat 

d. Wujud Bahasa yang Sifatnya Saran  

2. Isi Wacana Persuasi Pada Artikel Islami Di Media Elektronik 

Persuasi merupakan suatu usaha untuk menciptakan kesesuaian dan 

kesepakatan melalui kepercayaan. Untuk menyakinkan orang lain tentang hal 

yang dipersuasikan, seseorang (pembicara atau penulis) harus menimbulkan 

kepercayaan pada pendengar atau pembaca. Meskipun kepercayaan unsur 

utama dalam persuasif, tindakan persuasi tidak harus diarahkan pada 

kepercayaan tetapi dapat diarahkan kepada kepercayaan tetapi dapat diarahkan 

kepada tujuan pemberian persuasi, yaitu supaya pembaca atau pendengar 

melakukan sesuatu yang dipersuasikan. 

a. Wacana persuasi yang berisi menegaskan 



b. Wacana persuasi yang berisi menyakinkan 

c. Wacana persuasi yang berisi nasihat 

d. Wacana persuasi yang berisi saran 

 

Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Budi Utami 

(2006) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pragmatik Bahasa Penolakan 

dalam Wacana Chatting di Internet Netzone”. Penelitian ini menghasilkan 

mendeskripsikan bentuk bahasa penolakan, asumsi-asumsi pragmatik bahasa 

penolakan, dan pelasanaan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan dalam 

bahasa penolakan. 

Penelitian ini menghasilkan Wacana Persuasi Pada Media Arikel Islami 

Pada Media Elektronik berupa wujud Bahasa yang sifatnya meyakinkan, Wujud 

bahasa yang sifatnya berupa saran. 

Penelitian yang dilakukan Erma Apriani (2008) dalam Skripsinya yang 

berjudul “Variasi Bahasa, Isi Pesan, dan Kode Bahasa Chatting untuk Komunikasi 

Pergaulan dan Internet”.Dalam skripsi ini mendiskripsikan unsur-unsur variasi 

bahasa, isi pesan, dan kode bahasa chatting yang digunakan untuk komunikasi 

pergaulan di internet. Penelitian yang dilakukan Erma Apriani menghasilkan 

bebrapa Unsur-unsur variasi, isi pesan, dan kode chatting yang digunakan 

komunikasi pergaulan di internet untuk memahami peran dari setiap unsur dalam 

kalimat yang berkategori dapat berfungsi sebagai subjek, predikat atau pelengkap 

mudah dipahami dan dikembangkan 

Penelitian ini menghasilkan Wacana Persuasi Pada Media Arikel Islami 

Pada Media Elektronik berupa wujud Bahasa yang sifatnya meyakinkan, Wujud 

bahasayang sifatnya berupa saran. 

Toat Kurniawan (2009) penelitian dengan judul “ Analisis Gaya Bahasa 

Ironi dan Pesan Moral Lagu-lag Slank dalam Album Anti Korupsi Tinjauan 

Semantik”. Skripsi ini menghasilkan bentuk gaya bahasa dan pada lagu-lagu 

Slank dalam album anti korupsi, mendeskripsikan maksud dan tujuan pemakaian 

gaya bahasa ironi serta menggali kandungan pesan moral. 



Skripsi Eli Herlina (2007) dengan judul “Kajian Penggunaan Bahasa 

Sarkasme pada Tuturan Remaja (Suatu Tinjauan Sosiolinguistik)”, menghasilkan 

1) makna dari penggunaan tuturansarkasme, 2) mengetahui faktor yang 

melatarbelakangi munculnya sarkasme tersebut dengan mengacu pada teori 

SPEAKING milik D. Hymes, 3) mengetahui jenis-jenis sasaran sarkasme, 4) 

mengetahui jenis respon penutun, 5) mengetahui respon lingkungan sekitar 

(pendengar) 

Penelitian ini menghasilkan Wacana Persuasi pada Media Artikel Islami 

Pada Media Elektronik berupa wujud Bahasa yang sifatnya meyakinkan, wujud 

bahasa yang sifatnya berupa saran. 

 

KESIMPULAN  

1. Wujud wacana yang bersifat menegaskan sebagai berikut:  

Bagaimanapun mereka yang berpacara, jika kebebasan seksual dalam pacaran 

diartikan sebagia hubungan suami istri, maka mereka menolak. 

2. Wujud wacana yang bersifat meyakinkan sebagai berikut  

Berpacaran sedikit demi sedikit akan terkikis peresapan keislaman dalam 

hatiny a, bahkan dapat menyebabkan kehancuran modal dan akhlak 

3. Wujud wacana yang bersifat nasehat sebagai berikut  

Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk 

4. Wujud wacana yang bersifat saran sebagai berikut 

Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang wnaita, andai kata dia 

dapat melihat wanita yang akan dipinangnya 

 

IMPLIKASI  

Apabila guru bahasa Indonesia (SMP dan SMA) ingin menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai salah satu muatan yang terdapat dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang memungkinkan untuk 

menerapkan hasil penelitian ini adalah pada standar kompetensi berbicara dan 

standar kompetensi menulis, dan standar kompetensi menyimak. 



 

SARAN  

Di dalam penelitian ini, hanya membahas dua hal yaitu hanya membahas 

bentuk bahasa yang digunakan dan isi dari wacana persuasif pada artikel iklan di 

media elektronik. Padahal sesungguhnya masih banyak aspek yang masih bias 

ditelaah melalui berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pihak-

pihak yang  berminat untuk mengadakan penelitian di bidang bahasa, khususnya 

para mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia disarankan untuk melakukan 

penelitian sejenis dengan membahas aspek yang berbeda. 
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