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ANALISIS DIKSI DAN GAYA BAHASA REPETISI PADA 

WACANA KHOTBAH DI RADIO SUARAQURAN FM 

 
ABSTRAK 

Erny Pretiwi, A.310090101, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 

dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013, 92 halaman. 

Penelitian ini membahas pandangan retorika terhadap bahasa. Aspek 

kebahasaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah diksi dan gaya bahasa 

repetisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis penggunaan diksi 

dan gaya bahasa repetisi pada wacana khotbah di radio SuaraQuran FM. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data 

dalam penelitian ini berupa paparan kebahasaan dalam wacana khotbah di radio 

SuaraQuran FM yang secara rinci meliputi diksi dan gaya bahasa repetisi. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siaran khotbah di radio SuaraQuran 

FM. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode agih untuk menganalisis diksi dan metode padan untuk menganalisis gaya 

bahasa repetisi. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik pilah unsur 

penentu (PUP. Adapun teknik PUP alatnya ialah daya pilah yang sifatnya mental 

yang diiliki penelitinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana khotbah 

di radio SuaraQuran FM ditemukan jenis penggunaan diksi, yaitu: (1) pemakaian 

kata/frasa khusus, (2) pemakaian istilah asing yang berasal dari bahasa Arab dan 

bahasa Inggris, (3) pemakaian kata/frasa indria, meliputi: pemakaian kata/frasa 

indria peraba, pemakaian kata/frasa indria pendengaran, dan pemakaian 

kata/frasa indria penglihatan, (4) pemakaian kata/frasa bersinonim, (5) 

pemakaian kata/frasa berantonim, (6) pemakian kata/frasa konotasi, dan (7) 

pemakaian ungkapan denotasi. Adapun dalam hal gaya bahasa repetisi meliputi: 

(1) repetisi epizeuksis, (2) repetisi tautotes, (3) repetisi anafora, (4) repetisi 

epistrofa, dan (5) repetisi andiplosis. 

 

Kata Kunci: Diksi, gaya bahasa repetisi, khotbah di radio SuaraQuran FM. 

 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Fenomena yang sering terjadi dalam forum dakwah, tablig, taklim, 

halaqah, dan sebagainya seorang khatib berbicara ngelantur ke sana kemari 

menghabiskan waktu, padahal sesungguhnya pembicaraan dapat diringkas. 

Pembicara terkadang menyisipkan satu-dua pembahasan yang tidak ada 

hubungannya dengan tema umum yang dibicarakannya. Fenomena seperti ini, 
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terjadi bertahun-tahun yang akhirnya dunia tablig (termasuk khotbah Jumat) 

kurang diminati pendengarnya. 

Seorang khatib atau dai yang berwawasan luas dan berilmu mendalam 

bisa menjadi kurang menarik bagi pendengarnya disebabkan oleh gaya 

berbicara dan cara penyampaian materi yang kurang menarik. Khatib harus 

mampu secara cermat dan tepat memilih kata (bahasa) yang cocok dengan 

situasi dan kondisi penyimak (pendengar). Seorang khatib harus mampu 

menyampaikan kata (bahasa) yang telah dipilihnya itu dengan lafal yang tepat 

dan jelas, intonasi yang sesuai dengan isi bahasa yang disampaikan serta cara 

yang sopan. 

Tarigan (1990:5) memberikan definisi bahwa gaya bahasa merupakan 

bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara meyakinkan atau 

mempengaruhi penyimak dan pembaca. selanjutnya, dikatakan bahwa gaya 

bahasa ialah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan 

cara memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu 

dengan benda atau hal lain yang lebih umum. 

Penyataan di atas, dapat menjelaskan bahwa gaya bahasa perlu 

diperhatikan dalam berbicara. Termasuk seorang khatib dalam memberikan 

khotbah harus mampu menggunakan gaya bahasa yang tepat dan jelas agar 

tujuan yang ingin disampaikan kepada penyimak atau pendengar tercapai. 

Berbicara dan mendengarkan merupakan hal yang paling penting di setiap 

tindakan. Oleh sebab itu, seorang khatib jika menghendaki pembicaraannya 

menarik bagi pendengarnya harus mampu menggunakan diksi dan gaya 

bahasa yang sesuai. 

Maraknya  khotbah-khotbah di radio yang terkadang menggunakan 

diksi dan gaya bahasa yang kurang tepat menjadikan permasalahan ini 

menarik untuk diangkat sebagai suatu penelitian. Hal inilah yang mendasari 

peneliti mengangkat judul “Analisis Diksi dan Gaya Bahasa Repetisi pada 

Wacana Khotbah di Radio SuaraQuran FM.. 

Penelitian ini dibatasi pada pandangan retorika terhadap bahasa, 

khususnya pada aspek diksi dan gaya bahasa repetisi. Peneliti tertarik pada 
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penggunaan diksi dan gaya bahasa repetisi pada wacana khotbah di radio 

SuaraQuran FM. Peneliti tertarik karena pemilihan diksi dan gaya bahasa 

repetisi pada wacana khotbah di radio SuaraQuran FM memiliki ciri khusus 

dan bisa dengan tepat mewadahi gagasan penuturnya serta dengan tepat 

memiliki kemampuan yang memadai mengungkapkan kembali gagasan-

gasannya yang diemban penuturnya. 

Berdasarkan batasan masalah, dapat dirumuskan permasalahan pokok 

yakni (1) Bagaimana jenis penggunaan diksi pada wacana khotbah di radio 

SuaraQuran FM? dan (2) Jenis gaya bahasa repetisi apa saja yang terdapat 

pada wacana khotbah di radio SuaraQuran FM? 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan 

penggunaan diksi pada wacana khotbah di radio SuaraQuran FM. (2) 

Memaparkan jenis gaya bahasa repetisi yang terdapat pada wacana khotbah di 

radio SuaraQuran FM. 

Penelitian ini memiliki manfaat baik teoretis maupun praktis. Manfaat 

teoretis, yaitu: (1) Menambah khasanah penelitian tentang kajian ilmu bahasa 

khususnya yang erat kaitannya tentang diksi dan gaya bahasa repetisi, (2) 

Menambah pengetahuan tentang aplikasi bahasa terkait dalam bidang kajian 

linguistik. Adapun manfaat praktis, yaitu (1)  Mendeskripsikan penggunaan 

diksi pada wacana khotbah di radio, pendengar bisa dengan mudah 

mendapatkan makna konotatif yang dimaksudkan, (2) Memaparkan jenis gaya 

bahasa repetisi yang terdapat pada wacana khotbah di radio, para penulis, 

peneliti, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya dapat memanfaatkan 

sebagai acuan dalam kegiatan keilmuannya, (3) Memberikan masukan bagi 

para pendakwah agar dapat memanfaatkan diksi dan gaya bahasa repetisi 

dengan baik dalam berkhotbah. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan yang statis, namun 

merupakan analisis fenomena yang dinamis sehingga dapat dilakukan di mana 
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dan kapan saja. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, mulai dari bulan 

Desember sampai Juni 2013. Pada bulan Desember 2012 peneliti 

mengumpulkan data-data yang diperlukan. Bulan Januari-Juni 2013 peneliti 

melakukan analisis data yang telah dikumpulkan pada bulan sebelumnya. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:4) penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian 

ini berbentuk deskriptif, sebab tujuan penelitian ini menggambarkan atau 

mendeskripsikan diksi dan gaya bahasa repetisi pada wacana khotbah di radio 

SuaraQuran FM. 

Pilihan jenis strategi penelitian yang digunakan untuk mengkaji diksi 

dan gaya bahasa repetisi pada wacana khotbah di radio SuaraQuran FM 

adalah penelitian dasar (basic research). Artinya, penelitian yang dilakukan 

secara individual, terutama di lingkungan akademis (Sutopo, 2006:136). Lebih 

lanjut, penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian dengan bentuk 

studi kasus terpancang (embedded case study research). Artinya, penelitian 

yang sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan sasaran 

dalam penelitian (Sutopo, 2006:139). 

Subjek dalam penelitian ini adalah wacana khotbah di radio 

SuaraQuran FM. Objek penelitian adalah variabel yang diteliti. Mahsun 

(2005:18) menyatakan bahwa di dalam data terkandung objek penelitian 

(gegenstand) dan unsur lain yang membentuk data, yang disebut konteks 

(objek penelitian). Objek dalam penelitian ini adalah diksi dan gaya bahasa 

repetisi yang terdapat pada wacana khotbah di radio SuaraQuran FM. 

Data adalah semua informasi atau bahan yang harus dicari dan 

dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan masalah penelitian. Sudaryanto 

(dalam Mahsun, 2007:18) memberi batasan data sebagai bahan penelitian, 

yaitu bahan jadi (lawan dari bahan mentah), yang ada karena pemilihan aneka 

macam tuturan (bahan mentah). Dengan demikian, data dalam penelitian ini 

adalah wacana khotbah berupa diksi dan gaya bahasa repetisi. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah siaran khotbah di radio 

SuaraQuran FM, yaitu: (1) tanggal 7 Desember 2012 dengan judul Dosa 

Sihir, (2) tanggal 14 Desember 2012 dengan judul Istiqomah, (3) tanggal 21 

Desember 2012 dengan judul Hanya Islam yang Allah Ridhoi, dan  (4) 28 

Desember 2012 dengan judul Wasiat Muslimah: menjaga Lisan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik rekam dan teknik catat. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik rekam, karena sumber data dari 

siaran media radio. Menurut Subroto (2007:40), teknik rekam adalah teknik 

perolehan data dengan cara merekam pemakaian bahasa lisan yang bersifat 

spontan dengan menggunakan alat bantu yang berupa tape recorder. Teknik 

catat adalah teknik yang dilakukan dengan pencatatan pada kartu data 

(Sudaryanto, 1993:135). 

Alat yang digunakan untuk merekam sumber data dalam penelitian ini 

adalah handphone. Setelah sumber data dikumpulkan melalui teknik rekam, 

selanjutnya peneliti melakukan pencatatan dengan melakukan transkripsi hasil 

rekaman pada kertas HVS. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk 

menyimpan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, 

peneliti melakukan pengklasifikasian data yang tergolong diksi dan gaya 

bahasa repetisi. 

Keabsahan data atau uji validitas data dalam penelitian ini akan diuji 

menggunakan teknik trianggulasi. Menurut Moleong (2012:330) trianggulasi 

adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Menurut Denzin (dalam Moleong 2012:330) membedakan empat macam 

trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi teori. Menurut Lincoln 

dan Guba (dalam Moleong, 2012:331) menjelaskan bahwa fakta tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini,  sejalan 

dengan pendapat Patton (dalam Moleong, 2012:331) menyatakan bahwa hal 

itu dapat dilaksanakan dan hal tersebut dinamakannya penjelasan banding 

(rival explanation). 
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Analisis data penelitian ini menggunakan metode padan dan metode 

agih. Metode agih digunakan untuk menganalisis penggunaan diksi, 

sedangkan untuk menganalisis gaya bahasa repetisi menggunakan metode 

padan. Menurut Sudaryanto (1993:15) metode agih adalah metode analisis 

yang alat penentunya berada di bagian dari bahasa yang bersangkutan itu 

sendiri. Metode padan adalah suatu metode yang alat penentunya di luar, 

terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan 

(Sudaryanto, 1993:13).  

Selanjutnya, menggunakan teknik dasar yaitu teknik pilah unsur penentu 

(PUP). Adapun teknik PUP alatnya ialah daya pilah yang sifatnya mental yang 

diiliki penelitinya (Sudaryanto, 1993:21). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan daya pilah referensial. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diksi dan gaya bahasa repetisi 

pada wacaha khotbah di radio SuaraQuran FM dimaksudkan untuk membuat 

pendengar terpengaruh oleh pembicara, sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pembicara. Berikut ini, merupakan paparan mengenai hasil jenis pengunaan 

diksi dan gaya bahasa di radio SuaraQuran FM. 

1. Jenis Penggunaan Diksi pada Wacana Khotbah di Radio SuaraQuran 

FM 

Jenis penggunaan diksi pada wacana khotbah di radio SuaraQuran 

FM meliputi 1) Pemakaian kata-kata khusus; 2) Pemakaian istilah asing; 

3) Pemakaian kata-kata indria; 3) Pemakaian kata bersinonim; 4) 

Pemakaian kata berantonim; 5) Pemakaian kata konotasi; dan 6) 

Pemakaian kata denotasi. Penjelasan jenis penggunaan diksi pada wacana 

khotbah di radio SuaraQuran FM, dapat diuraikan sebagai berikut.  

a. Pemakaian Kata-kata Khusus 

(1) Kaum muslimin, selayaknya kita bersyukur kepada Allah swt atas 

nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. 
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(2) Jamaah sekalian rohimani wa rohikumullah, kemudian yang 

berikutnya yaitu memakan riba, baik riba fadhol maupun riba 

nasiah. 

 

Pada data (1), kata nomina kaum muslimin merupakan pemakaian 

kata khusus, karena semakin khusus makna kata/frasa yang dipakai, 

pilihan kata/frasa semakin tepat, dan semakin sedikit kemungkinan 

salah paham. Pembicara menyampaikan gagasannya bahwa selayaknya 

kita bersyukur kepada Allah Swt atas nikmat-nikmat yang Allah 

curahkan kepada kita, yaitu kaum muslimin. Jadi, pada data (1) sudah 

diketahui bahwa kata nomina kaum muslimin merupakan kata khusus 

dari kata umum kaum. Kata kaum bisa saja diinterpretasikan sebagai 

kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum Hindu, dan sebagainya. 

Penggunaan kata nomina riba fadhol maupun riba nasiah 

merupakan kata khusus dari kata umum riba. Dalam hal ini kata riba 

tidak disebutkan secara khusus riba yang seperti apa, tampak pada data 

(2) di atas. Pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa pembicara 

melarang untuk memakan riba, baik riba fadhol maupun riba nasiah. 

Kata nomina pada data (2), semakin khusus makna kata yang dipakai, 

pilihan kata semakin tepat, dan semakin sedikit kemungkinan salah 

tafsiran. Sebaliknya, semakin umum suatu kata semakin besar 

kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan tafsiran antara 

pembicara dan pendengar. 

b. Pemakaian Istilah Asing 

(3) Oleh karena itu, di antara pecahan lafad sihir adalah assahur yaitu 

makanan yang dimakan sebelum terbitnya fajar shodiq. 

(4) Al-Muahat mereka terpelihara darahnya, karena mereka terikat 

perjanjian dengan kaum muslimin. 

 

Istilah fajar shodiq (3) merupakan istilah asing yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata nomina fajar shodiq, 

jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti fajar yang 

sebenarnya bagi orang Islam, merupakan awal waktu salat subuh dan 

imsak bagi yang berpuasa (KBBI, 2008:386). Sebagaian besar 
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masyarakat khususnya yang beragama Islam, istilah fajar shodiq lebih 

sering digunakan oleh masyarakat daripada menggunakan istilah awal 

waktu salat subuh dan imsak bagi yang puasa sehingga tidak ada 

kekhawatiran, jika kata tersebut tidak dimengerti pendengar. Selain itu, 

penggunaan istilah asing lebih singkat. 

Istilah Al-Muahat (4) merupakan kata yang berasal dari bahasa 

Arab dan istilah ini dipakai oleh sebagaian masyarakat khususnya 

umat Islam.  Pembicara menyapaikan informasi bahwa Al-Muahat  

adalah orang yang terpelihara darahnya karena mereka terikat 

perjanjian dengan kaum muslimin. Istilah Al-Muahat lebih sering 

digunakan oleh masyarakat khususnya umat muslimin walaupun istilah 

tersebut belum populer. Namun, penggunaan istilah Al-Muahat ini 

ditujukan kepada seorang yang dianggap telah mengerti arti dari istilah 

Al-Muahat. Jadi, mitra tutur akan mengerti maksud dari penutur.  

c. Pemakaian Kata-kata Indria 

(5) Ibarat orang yang memegang bara api, panas memang, terbakar 

memang tangan dia, namun itu pelita bagi dia untuk 

menghantarkan kebahagian ke surga yang hakiki. 

(6) Termasuk yang baru hangat-hangatnya adanya demonstrasi 

kaum wanita yang saat itu di Bekasi sampai mereka itu 

menggunakan masker CD dan BH.  

 

 Kata adjektiva panas pada data (5) dan kata adjektiva hangat-

hangatnya (6) di atas, merupakan penggunaan indria peraba. Kata 

adjektiva panas dan hangat-hangatnya digunakan untuk menyatakan 

pengalaman yang dicerap oleh indria peraba tersebut memiliki daya 

guna yang tepat untuk mendeskripsikan hal yang disampaikan, 

sehingga pesan yang sampai ke pendengar sesuai yang dimaksud oleh 

pembicara khotbah. 

d. Pemakaian Kata atau Frasa Bersinonim 

(7) Kalau kita saksikan kenyataan dan realita yang ada di tengah-

tengah masyarakat, bawasannya betapa banyak orang-orang yang 

terkena sihir, dia tidak sabar. 

(8) Maka, bersyukurlah kita kepada Allah Swt kita masih dibimbing, 

dituntun untuk meniti jalan yang lurus jalan yang sunah. 
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Kata nomina kenyataan (7) dan realita (7) merupakan kata 

nomina yang bersinonim. Kata nomina kenyataan (7) berarti hal yang 

nyata, yang benar-benar ada (KBBI, 2008:972). Begitu juga kata 

nomina realita (7) memiliki arti yang sama yaitu kenyataan, hal yang 

nyata, yang benar-benar ada (KBBI, 2008:1150). 

Kata verba pasif dibimbing (8) dalam diksi ini termasuk kata 

verba pasif yang bersinonim dengan verba pasif dituntun (8). Verba 

pasif dibimbing dan kata verba pasif dituntun memiliki arti yang 

sama, yaitu diberi petunjuk (KBBI, 2008:193). 

e. Pemakaian Kata atau Frasa Berantonim 

(9) Jikalau hatinya kuat, imannya tinggi semakin besar cobaannya. 

Jikalau seorang dia lemah imannya maka Allah bercoba sesuai 

tingkatan keimanannya. 

(10) Kadangkala diam itu akibatnya akan lebih fatal daripada 

berbicara. 

 

Pada wacana khotbah di radio SuaraQuran FM sering 

menggunakan kata-kata berantonim, seperti pada data (9) kata adjektiva 

kuat berantonim dengan kata adjektiva lemah, sementara pada data 

(10) diam berlawanan dengan kata verba aktif berbicara. 

f. Pemakaian Kata atau Frasa Konotasi 

(11) Kita masih termasuk orang-orang yang Allah beri petunjuk, beri 

hidayah untuk berjalan berjalan di jalan-Nya yang lurus. 

(12) Banyak sekali orang yang roboh karena hidup ibarat naik 

bahtera mengarungi samudra yang begitu luas untuk mencapai 

pulau idaman, yaitu surga. 

 

 Pada data (11), frasa verba berjalan di jalan-Nya yang lurus 

merupakan pemakaian frasa konotasi, karena kata-kata tersebut 

memiliki arti kias dan ganda. Frasa verba berjalan di jalan-Nya yang 

lurus bukan berarti orang yang berjalan di jalan lurus tidak belok-

belok. Jika diartikan demikian, maka keseluruhan kalimat tersebut 

tidak logis. Frasa verba berjalan di jalan-Nya yang lurus (11) 
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memiliki makna melakukan perbuatan di jalan yang benar, jalan yang 

diridhoi oleh Allah swt. 

  Pemakaian frasa nominal banyak sekali orang yang roboh 

memiliki makna konotasi tampak pada data (12) di atas. Frasa nominal 

banyak sekali orang yang roboh menimbulkan interpretasi yang 

berbeda dari makna kata yang sebenarnya. Pembicara ingin 

menyampaikan pesan bahwa banyak sekali orang yang jatuh dalam 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt untuk menuju surga. 

g. Pemakaian Kata atau Frasa Denotasi 

(13) Jamaah sekalian rohimani wa rohikumullah, kalau kita 

perhatikan bawasannya ada lima perbuatan yang membinasakan, 

nomor tiga sampai nomor tujuh semuanya termasuk bentuk-bentuk 

pelanggaran. 

(14) Jadi, kalau anda mengajak kepada perkara atau amalan yang tidak 

dicontohkan oleh Rosulullah saw tentunya ajakan anda itu dengan 

lisan. 

 

Frasa nominal jamaah sekalian rohimani wa rohikumullah pada 

(13) di atas, merupakan penggunaan frasa denotasi karena frasa tersebut 

tidak mengandung makna kias sehingga dapat dengan mudah dipahami 

oleh pendengar dan tidak menimbulkan kerancuan makna. Frasa 

nominal jamaah sekalian rohimani wa rohikumullah berarti jamaah 

sekalian yang disayangi oleh Allah swt. Pendengar memahami dengan 

baik bahwa penutur menyebut jamaah sholat Jumat dalam khotbahnya. 

Kata nomina lisan pada data (14) diartikan lisan atau kata-kata 

yang diucapkan. Jadi, makna keseluruhan kalimat tersebut logis dan 

mudah dipahami oleh pendengar. Makna lisan pada data (14) tersebut 

merupakan makna denotasi, karena makna denotasi merupakan makna 

sebenarnya. 
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2. Jenis Penggunaan Gaya Bahasa Repetisi pada Wacana Khotbah di 

Radio SuaraQuran FM 

Penggunaan gaya bahasa repetisi pada wacana khotbah di radio 

SuaraQuran FM dimaksudkan untuk memberi penekanan pada gagasan yang 

disampaikan. Hasil analisis dalam wacana khotbah di radio SuaraQuran FM  

ditemukan beberapa penggunaan gaya bahasa repetisi, yaitu sebagai berikut. 

a) Repetisi Epizeuksis 

(15) Maka pengetahuan akan hal ini mengharuskan bagi orang yang 

mengetahuinya untuk memeluk agama Islam, untuk masuk ke 

dalam agama Islam. 

(16) Di mana kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah, penuh 

dengan cobaan, penuh dengan ujian. 

 

Data (15)-(16) merupakan pemakaian gaya bahasa repetisi 

epizeuksis karena satuan lingual yang dipentingkan diulang beberapa 

kali secara berturut-turut. Seperti frasa nomina agama Islam data (15) 

diulang sebanyak dua kali dalam satu kalimat, kata nomina penuh 

pada data (16) diulang sebanyak tiga kali. 

b) Repetisi Tautotes 

(17) Kaum muslimin, selayaknya kita bersyukur kepada Allah swt 

atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, apalagi 

kita sampai saat ini masih Allah berikan hidayah. 

(18) Niscaya mereka akan bercerai-berai, mereka akan keluar dari 

azzirotilmustaqim. 

 

Pada data (17) dan (18) di atas, gaya bahasa repetisi yang 

digunakan adalah repetisi tautotes. Data (17) menunjukkan bahwa 

kata nomina kita diulang sebanyak tiga kali dalam sebuah konstruksi. 

Begitu juga dengan data berikutnya (18), kata pronomina mereka 

diulang-ulang sebanyak dua kali dalam sebuah konstruksi. 

c) Repetisi Anafora 

(19) Sebagian ulama ullutafsir mengatakan “Allah swt akan 

memberikan pahala bagi mereka atas keimanan mereka terhadap 

rosul-rosul yang telah lalu dan Allah swt akan memberikan 

pahala bagi mereka atas keimananan terhadap keimanan mereka 

terhadap Rosulullah saw.” Sebagian ulama ullutafsir lagi 
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mengatakan Allah swt memberikan pahala kepada mereka atas 

ketaatan-ketaatan yang telah mereka kerjakan dan Allah Swt 

akan memberikan pahala atas kemaksiatan-kemaksiatan yang 

telah mereka tinggalkan. 

(20) Bawasannya tukang sihir hukumannya adalah mati. 

Bawasannya tukang sihir hukumannya adalah dipenggal 

kepalanya. 

 

Pada data (19) frasa nomina sebagian ulama ullutafsir diulang 

sebanyak dua kali. Begitu juga pada data (20) klausa nomina 

bawasannya tukang sihir hukumannya adalah diulang sebanyak 

dua kali. Maka dari itu, perulangan seperti pada data (19) dan (20) di 

atas diklasifikasikan ke dalam repetisi anafora. 

d) Repetisi Epistrofa 

(21) Orang-orang beriman mengatakan Tuhan kami adalah Allah. 

Rabb kami adalah Allah. Beriman dia kepada Allah. Kemudian 

istiqomah dengan jalan yang lurus dan memperjuangkan agama 

dalam membela aqidah yang lurus, dalam perintah menjalankan 

perintah Allah. 

(22) Masih berkaitan dengan kewajiban seorang wanita, seorang 

muslimah terhadap dirinya sendiri. Hak yang harus ia tunaikan 

atas dirinya sendiri. Upaya yang ia lakukan untuk 

menyempurnakan jati dirinya sendiri. 

 

Pada data (21) dan (22) di atas, merupakan jenis repetisi 

epistrofa. Perulangan dilakukan oleh penutur pada kata nomina Allah 

dan kata nomina dirinya sendiri. 

e) Repetisi Anadiplosis 

(23) Maka orang-orang Yahudi mengerjakan hal ini, orang-orang 

Yahudi bekerja. Orang-orang Yahudi bekerja dari pagi hari 

hingga siang hari, sehingga mereka mendapat satu qirod. 

(24) Para ulama rohikumullah ta’alla menjelaskan makna sihir secara 

bahasa ialah maqofia mahasa khotobu, sesuatu yang sebabnya 

samar lagi tersembunyi. Sesuatu yang sifatnya samar lagi 

tersembunyi dinamakan sihir. 

 

Repetisi atau pengulangan pada data (23)-(24) di atas, terjadi 

pada kata/frasa terakhir kalimat sebelumnya dan kata/frasa pertama 

pada kalimat berikutnya sehingga repetisi ini dapat dimasukkan ke 

dalam repetisi anadiplosis.  
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3. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 

Penelitian mengenai diksi dan gaya bahasa repetisi pada wacana 

khotbah di radio SuaraQuran FM ini merupakan pengembangan dari 

penelitian sebelumnya yang sejenis dengan menggunakan penerapan teori 

analisis diksi dan gaya bahasa. Berikut ini merupakan beberapa temuan 

studi yang dihubungkan dengan kajian teori. 

Hasil temuan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Dwi 

Ningwang Agustin (2008) berjudul “Diksi dan Gaya Bahasa dalam Pidato 

Presiden Soeharto” ditemukan: (1) pemakaian diksi abstrak, (2) pemakaian 

diksi khusus, (3) diksi denotatif, (4) pemakaian diksi populer, (5) 

pemakaian diksi kedaerahan, dan (6) diksi khas yang menjadi ciri tuturan 

Presiden Soeharto. Adapun dalam hal gaya bahasa meliputi: (1) pidato-

pidato didominasi gaya bahasa repetisi dan gaya bahasa paralelisme, (2) 

penggunaan gaya bahasa repetisi dan paralelisme adalah sebuah bentuk 

yang baik untuk menonjolkan kata atau kelompok kata yang sam 

fungsinya. Namun, jika sering digunakan membuat kalimat-kalimat dalam 

pidato menjadi kaku. 

Hasil penelitian ini ditemukan jenis penggunaan diksi antara lain 

meliputi: yaitu: (1) pemakaian kata/frasa khusus, (2) pemakaian kata/frasa 

asing, yaitu kata/frasa bahasa Arab dan kata/frasa bahasa Inggis,  (3) 

pemakaian kata/frasa indria, yaitu indria peraba, indria pendengaran, dan 

indria penglihatan, (4) pemakaian kata/frasa bersinonim, (5) pemakaian 

kata/frasa berantonim, (6) pemakaian kata/frasa konotasi, dan (7) 

pemakaian kata/frasa denotasi. Adapun jenis penggunaan gaya bahasa 

repetisi meliputi: (1) gaya bahasa repetisi epizeuksis, (2) gaya bahasa 

repetisi tautotes, (3) gaya bahasa anafora, (4) gaya bahasa epistrofa, dan 

(5) gaya bahasa repetisi anadiplosis. 

Persamaan hasil temuan antara penelitian Dwi Ningwang Agustin 

(2008) dengan penelitian ini adalah penggunaan diksi berupa kata-kata 

khusus dan penggunaan gaya bahasa repetisi. Adapun perbedaannya, 

penelitian Dwi Ningwang Agustin (2008) tidak ditemukan penggunaan 
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diksi yang berupa istilah asing bahasa Arab dan bahasa Inggris, kata-kata 

indria meliputi: indria peraba, indria pendengaran, dan indria penglihatan, 

kata bersinonim, kata berantonim, serta kata konotatif. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis diksi dan 

gaya bahasa repetisi pada wacana khotbah di radio SuaraQuran FM, diperoleh 

beberapa hal yang disimpulkan sebagai berikut.  

Pertama, pada wacana khotbah di radio SuaraQuran FM ditemukan 

tujuh jenis penggunaan diksi, yaitu: (1) pemakaian kata/frasa khusus, (2) 

pemakaian kata/frasa asing, yaitu kata/frasa bahasa Arab dan kata/frasa bahasa 

Inggis, (3) pemakaian kata/frasa indria, yaitu indria peraba, indria 

pendengaran, dan indria penglihatan, (4) pemakaian kata/frasa bersinonim, (5) 

pemakaian kata/frasa berantonim, (6) pemakaian kata/frasa konotasi, dan (7) 

pemakaian ungkapan denotasi. 

Kedua, jenis pemakaian gaya bahasa repetisi pada wacana khotbah di 

radio SuaraQuran FM yang ditemukan, yaitu: (1) repetisi epizeuksis, (2) 

repetisi tautotes, (3) repetisi anafora, (4) repetisi epistrofa, dan (5) repetisi 

anadiplosis. 
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