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Abstrak: 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan macam-macam 
doa yang terdapat pada akun twitter @NasihatSahabat, 2) mendeskripsikan 
karakteristik bahasa doa pada akun twitter @NasihatSahabat, dan 3) 
mengkaji keterkaitan doa pada akun twitter @NasihatSahabat dengan 
sumber Al-quran dan Hadis. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
keterkaitan antara do’a pada tweet kata bijak pada akun twitter 
@NasihatSahabat. Data dalam penelitian ini adalah tweet doa yang terdapat 
pada akun twitter @NasihatSahabat. Data yang terkumpul dalam penelitian 
dianalisis dengan metode padan. Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan metode simak, catat, dan pustaka. Teknik pengkajian 
validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi teori. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tweet doa dalam 
penelitian ini terdapat enam macam doa, yaitu doa untuk rasa syukur, doa 
harapan agar diberi kesehatan, doa memohon agar diberi kesabaran, doa 
memohon kekuatan, doa memohon kelancaran, dan doa memohon 
perlindungan. Tweet doa dalam penelitian ini terdapat 5 karakteristik 
kebahasaan, yaitu berupa (1) Tweet doa yang menyatakan kalimat 
pernyataan sebanyak 21 data, (2) Tweet doa yang menyatakan kalimat 
imperatif sebanyak 9 data, (3) Terdapat sapaan/ panggilan pada Allah terdiri 
dari dua kata sapaan, yaitu kata sapaan Ya Allah dan kata sapaan Tuhan, (4) 
Terdapat kata khusus penanda doa yang terdidri dari: (a) kata sapaan yang 
menyatakan rasa syukur, (b) kata yang menyatakan harapan, (c) kata yang 
menyatakan permohonan, dan (5) Terdapat kata Amin yang terdapat pada 
sebagian besar data. Keterkaitan tweet doa dengan surat Ali - Imran ayat 18 
sebanyak 10 data, kaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 22 sebanyak satu 
data, kaitan dengan surat Ali -  Imran ayat 2 sebanyak 11 data, kaitan 
dengan surat Al-Fatihah ayat 5 sebanyak 8 data, kaitan dengan surat Al-
Baqarah ayat 286 sebanyak 8 data. Keterkaitan dengan Hadis, yaitu kaitan 
dengan Hadis bab: mohon kebaikan di dunia dan akhirat sebanyak 19 data, 
kaitan dengan Hadis bab: doa mohon ampun, rahmat kesehatan, dan rezeki 
sebanyak 5 data, kaitan dengan Hadis bab: ketika susah sebanyak 5 data. 

 

Kata Kunci: keterkaitan tweet doa, karateristik bahasa, Al-Quran dan Hadis 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita 

sehari-hari. Dikatakan Chaer (2004: 23) bahwa bahasa dalam fungsinya 

sebagai alat komunikasi mengenal tiga komponen, yaitu pihak yang 

berkomunikasi, informasi yang disampaikan, dan alat yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi. Ketika komunikator menyampaikan pesan banyak 

yang menggunakan bahasa tulis pada situs jejaring sosial di internet. Salah 

satu situs jejaring sosial yang digemari banyak kalangan dari tua sampai 

muda adalah Twitter. Twitter adalah sebuah jaringan informasi yang terdiri 

dari pesan 140 karakter yang disebut Tweet. Pengguna Twitter 

menyampaikan pesan pada tweet  bermacam-macam seperti curahan hati, 

berita, humor, dll. Akun pada twitter tidak hanya berupa akun untuk pribadi, 

tetapi banyak akun yang khusus seperti @NasihatSahabat yang selalu 

memberikan kata bijak  dan doa. Penelitian ini mengenai karakteristik bahasa 

doa dan keterkaitan doa dengan Al-qur’an dan hadis. 

Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana macam-

macam doa yang terdapat pada akun twitter @NasihatSahabat, (2) bagaimana 

karakteristik bahasa doa pada akun twitter @NasihatSahabat, dan (3) 

bagaimana keterkaitan doa pada akun twitter @NasihatSahabat dengan 

sumber Al-quran dan Hadis. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan macam-

macam doa yang terdapat pada akun twitter @NasihatSahabat, (2) 

mendeskripsikan karakteristik bahasa doa pada akun twitter 

@NasihatSahabat, dan (3) mengkaji keterkaitan doa pada akun twitter 

@NasihatSahabat dengan sumber Al-quran dan Hadis. 

Pada penelitian yang relevan ini ditunjukkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Jumartini 

(2011) berjudul “Variasi Kata Sapaan Di dalam Facebook”. Hasil dari 

penelitian ini ialah variasi pola kalimat bahasa facebook yang digunakan 

dalam pergaulan di internet kebanyakan mengunakan bahasa ragam tidak 
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baku yaitu hanya dipakai sebagai alat komunikasi di dalam lingkungan 

pergaulan sehari-hari yang biasanya sederhana dan ringkas. Bahasa facebook 

yang digunakan dalam pergaulan di internet susunan kalimatnya tidak 

berpedoman pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurkan (EYD) karena 

(1) terdapat banyak penanggalan kalimat, kelompok kata dan suku kata (2) 

kalimat-kalimatnya biasanya berupa kalimat tunggal (3) sering mengandung 

kosakata yang terpengaruh dialek atau bahasa daerah (4) kosa kata yng 

dipakai biasanya berwujud kosa kata yang sangat umum dan mudah 

dimengerti. 

Penelitian Nurkholis (2012) berjudul “Ragam dan Struktur Fungsional 

Kalimat Pada Terjemahan Al-Quran Surat Al-Lail” menyimpulkan bahwa 1) 

struktur fungsional terjemahan Al-Quran Surat Al-Lail terdiri dari beberapa 

pola yaitu pola S yang terdiri dari 9 pola, pola P yang terdiri dari 13 pola, 

pola O yang terdiri dari 10 pola, pola K yang terdiri dari 9 pola dan pola 

Konjungsi yang terdiri dari 5 pola. 2) ragam kalimat pada terjemahan Al-

Quran Surat Al-Lail didominasi oleh kalimat berita sebanyak 19 kalimat, dan 

kalimat emfatik 2 kalimat. 

Penelitian lain dilakukan oleh Mahdiyah (2012) berjudul “Tranformasi 

Fokus Pada Teks Terjemahan Al Quran Yang Mengandung Etika 

Berbahasa”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: pertama, 

bentuk kalimat transformasi penanda fokus intonasi pada QS. Al Mursalat, 

QS. Al Fajr, dan QS. Az Zariyat ada 3. Kedua, bentuk kalimat transformasi 

penanda fokus partikel pada QS. Al Mursalat ada 7, QS. Al Fajr ada 6, dan 

QS. Az Zariyat ada 5. Ketiga, bentuk kalimat transformasi penanda fokus 

keterangan pada QS. Al Mursalat ada 2, QS. Al Fajr ada 1, dan QS. Az 

Zariyat ada 5. Keempat, data kalimat transformasi dengan penanda fokus 

permutasi pada QS. Al Mursalat ada 2, QS. Al Fajr ada 1, dan QS. Az Zariyat 

ada 1. 
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B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  

kualitatif. Objek penelitian ini adalah keterkaitan antara do’a pada tweet kata 

bijak pada akun twitter @NasihatSahabat dan subjek penelitian ini adalah Al-

qur’an dan Hadis. 

Data dalam penelitian ini adalah data yang berwujud kalimat yang 

terdapat dalam tweet doa yang terdapat pada akun twitter @NasihatSahabat. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tweet doa yang terdapat pada 

akun twitter @NasihatSahabat. Dalam penelitian ini sumber data primer 

referensi berupa buku-buku dan artikel di internet. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

simak, catat, dan pustaka. Teknik pengkajian validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi teori. Menurut Sutopo (2002: 82) 

Triangulasi teori dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih 

dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. 

Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan metode 

padan. Menurut Muhammad (2011: 242) Metode padan adalah cara 

menganalisis data untuk menjawab masalah yang diteliti dengan alat penentu 

berasal dari luar bahasa. Subjenis metode padan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode padan subjenis referensial (alat penentunya 

referensial). 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian macam-macam doa, karakteristik 

basa doa, dan keterkaitan tweet doa pada akun twitter @NasihatSahabat dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Macam-macam Doa 

a. Doa untuk rasa syukur 

(1) Ya Allah terimakasih masih memberikan waktu untuk menjalani 
tahun yg baru. Semoga tahun ini mnjd lebihbaik. Aamiin~ 
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Pada kalimat doa “Ya Allah terimakasih masih 

memberikan waktu untuk menjalani tahun yg baru. Semoga 

tahun ini mnjd lebihbaik. Aamiin~” merupakan ungkapan yang 

menyatakan rasa syukur. Ungkapan yang menyatakan rasa 

syukur tersebut terletak pada kata terima kasih. Rasa syukur 

tersebut disampaikan kepada Allah karena diberi waktu lebih 

panjang. 

(2) Bersyukur masih diberikan waktu, semoga di tahun yg baru ini 
kita dapat benar-benar membahagiakan orangtua, Aamiin~ 

Pada kalimat doa “Bersyukur masih diberikan waktu, 

semoga di tahun yg baru ini kita dapat benar-benar 

membahagiakan orangtua, Aamiin~” merupakan ungkapan yang 

menyatakan rasa syukur. Kata yang menunjukkan rasa syukur 

yaitu pada kata bersyukur. Rasa syukur tersebut disampaikan 

kepada Allah karena diberi waktu diberi waktu. 

b. Doa harapan agar diberi kesehatan 

(9) Semoga aku, orangtua, keluarga serta sahabat semuanya sehat 
slalu. Aamiin~ 

Data di atas ungkapan yang menyatakan harapan adalah 

kata semoga dan ungkapan yang menyatakan agar diberi 

kesehatan  adalah pada sehat selalu. 

(10) Ayah.. Ibu.. Semoga Engkau sehat slalu. Aamiin~ 

Data di atas ungkapan yang menyatakan harapan adalah 

kata semoga dan ungkapan yang menyatakan agar diberi 

kesehatan  adalah sehat selalu. 

c. Doa memohon agar diberi kesabaran 

(12) Ya Allah ajari untuk selalu bisa bersabar dan tegar dalam 
menghadapi segala cobaanMu. Amin. 
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Pada data di atas ungkapan yang menyatakan 

permohonan adalah pada Ya Allah ajari sedangkan kata yang 

menunjukkan agar diberi kesabaran adalah untuk selalu bisa 

bersabar.  

(13) Ya Allah berikanlah kesabaran yg lebih untuk diriku. 

Pada data di atas ungkapan yang menyatakan 

permohonan adalah pada Ya Allah berikanlah ajari sedangkan 

kata yang menunjukkan agar diberi kesabaran adalah 

kesabaran yg lebih untuk diriku.  

d. Doa memohon kekuatan 

(17) Ya Allah kuatkan aku disaat aku lemah, dan beranikan aku 
disaat aku takut. Karena yg aku tau Engkau slalu menemaniku. 

Pada data di atas ungkapan yang menyatakan 

permohonan agar diberi kekuatan adalah pada Ya Allah 

kuatkan aku. Selain itu data di atas juga terdapat ungkapan 

yang menyatakan permohonan agar diberi keberanian, hal 

tersebut terdapat pada beranikan aku disaat aku takut. 

(18) Tuhan, beri aku kekuatan u/ menghadapi cobaan hidup, serta 
kesabaran u/ mengikhlaskan apa yg bukan lagi menjadi milikku. 

Data di atas ungkapan yang menyatakan permohonan 

agar diberi kekuatan adalah pada Tuhan, beri aku kekuatan u/ 

menghadapi cobaan hidup. Selain itu data di atas juga terdapat 

ungkapan yang menyatakan permohonan agar diberi 

kesabaran, hal tersebut terdapat pada kesabaran u/ 

mengikhlaskan. 
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e. Doa memohon kelancaran 

(19) Hari yg baru, lembaran yg baru dan semangat yg baru! Semoga 
apa yg kita rencanakan dpt berjalan sesuai harapan. Aamiin~ 

Pada data di atas terdapat ungkapan yang menyatakan 

permohonan adalah kata  Semoga sedangkan yang 

menunjukkan agar diberi kelancaran, yaitu pada apa yg kita 

rencanakan dpt berjalan sesuai harapan. 

(20) Semoga hari ini menjadi lebih baik. Aamiin~ 

Pada data di atas terdapat ungkapan yang menyatakan 

permohonan adalah kata  Semoga sedangkan yang 

menunjukkan agar diberi kelancaran, yaitu pada hari ini 

menjadi lebih baik. 

f. Doa memohon perlindungan 

(28) Ya Allah lindungi slalu orangtuaku. Semoga mereka tetap baik-
baik aja. Aamiin~ 

Pada data di atas ungkapan yang menyatakan 

permohonan perlindungan adalah Ya Allah lindungi. Selain itu 

terdapat ungkapan yang menyatakan harapan, yaitu pada kata 

semoga. 

(29) Ayah.. Ibu.. Semoga Tuhan slalu melindungimu. Aamiin~ 

Pada data di atas ungkapan yang menyatakan 

permohonan perlindungan adalah pada Semoga sedangkan 

yang menunjukkan agar diberi perlindungan Tuhan slalu 

melindungimu. 

2. Karakteristik Bahasa Doa 

a. Tweet doa yang menyatakan kalimat pernyataan 
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(1) Ya Allah terimakasih masih memberikan waktu untuk menjalani 
tahun yg baru. Semoga tahun ini mnjd lebihbaik. Aamiin~ 

Model kalimat yang digunakan pada data di atas ialah 

kalimat pernyataan. Pada data (1) mengandung maksud 

menyatakan atau memberitahukan sesuatu, dalam hal ini 

informasi bahwa penulis mengucapkan rasa terima kasih atas 

waktu yang telah diberikan oleh Allah. 

(2) Bersyukur masih diberikan waktu, semoga di tahun yg baru ini 
kita dapat benar-benar membahagiakan orangtua, Aamiin~ 

Pada data di atas model kalimatnya sama dengan data (1), 

yaitu kalimat pernyataan. Pada data di atas mengandung maksud 

menyatakan atau memberitahukan sesuatu, dalam hal ini 

informasi bahwa penulis bersyukur masih daiberi waktu dan 

berharap pada  tahun tersebut dapat membahagiakan orang 

tuanya. 

b. Tweet doa yang menyatakan kalimat imperatif 

(4) Ya Allah jadikan aku pribadi yang slalu bersyukur dalam segala 
keadaan. Aamiin~  

Model kalimat pada data di atas ialah kalimat imperatif. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kta jadikan yang mengandung maksud 

meminta agar Allah menjadikan penulis menjadi orang yang 

selalu bersyukur. 

(12) Ya Allah ajari untuk selalu bisa bersabar dan tegar dalam 
menghadapi segala cobaanMu. Amin. 

Model kalimat pada data di atas ialah kalimat imperatif. 

Hal tersebut terlihat pada kata ajari yeng mengandung maksud 

meminta atau permohonan secara halus kepada Allah agar 

mengajarinya untuk selalu bersabar dan tegar  dalam 

menghadapi masalah. 
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c. Terdapat sapaan/ panggilan pada Allah 

Kata sapaan Ya Allah terdapat pada data berikut. 

(1) Ya Allah terimakasih masih memberikan waktu untuk menjalani 
tahun yg baru. Semoga tahun ini mnjd lebihbaik. Aamiin~ 

(4) Ya Allah jadikan aku pribadi yang slalu bersyukur dalam segala 
keadaan. Aamiin~  

Pada data di atas kata sapaan Ya Allah digunakan untuk 

berkomunikasi dengan Tuhan. Allah adalah yang menciptakan 

manusia. 

Kata sapaan Tuhan terdapat pada data berikut. 

(3) Terimakasih Tuhan utk hari ini. Aku percaya jika apa yg Engkau 
berikan padaku hari ini adalah yg terbaik utk saat ini. 

(16) Tuhan, sabar dan tegarkan hatiku untuk melihat kenyataan hidup 
yang tak sesuai apa yang aku harapkan. 

Pada data di atas kata sapaan Tuhan yaitu diperuntukkan pada 

Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. 

d. Terdapat kata khusus penanda doa 

1) Kata yang menyatakan rasa syukur 

(1) Ya Allah terimakasih masih memberikan waktu untuk 
menjalani tahun yg baru. Semoga tahun ini mnjd lebihbaik. 
Aamiin~ 

Kata khusus penanda doa yang menyatakan rasa 

syukur yaitu kata terima kasih. Ungkapan terima kasih 

diungkapkan kepada Allah karena telah memberikan waktu 

untuk menjalani pada tahun yang baru. 

(3) Terimakasih Tuhan utk hari ini. Aku percaya jika apa yg 
Engkau berikan padaku hari ini adalah yg terbaik utk saat ini.  

Kata khusus penanda doa yang menyatakan rasa 

syukur yaitu kata terima kasih. Ucapan terima kasih tersebut 
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diungkapkan karena telah mendapatkan hal yang baik pada 

hari tersebut. 

2) Kata yang menyatakan harapan 

(1) Ya Allah terimakasih masih memberikan waktu untuk 
menjalani tahun yg baru. Semoga tahun ini mnjd 
lebihbaik. Aamiin~ 

Kata semoga merupakan ungkapan harapan agar 

tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 

sebelumnya. 

(2) Bersyukur masih diberikan waktu, semoga di tahun yg 
baru ini kita dapat benar-benar membahagiakan orangtua, 
Aamiin~ 

Kata semoga menyatakan harapan. Harapan supaya 

pada tahun tersebut mampu membahagiakan orang tua. 

3) Kata yang menyatakan permohonan 

(4) Ya Allah jadikan aku pribadi yang slalu bersyukur dalam 
segala keadaan. Aamiin~  

Kata khusus penanda doa yang menyatakan 

permohonan yaitu kata jadikan. Kata jadikan merupakan 

permohonan agar Allah menjadikan orang tersebut sebagai 

orang yang selalu bersyukur. 

(12) Ya Allah ajari untuk selalu bisa bersabar dan tegar dalam 
menghadapi segala cobaanMu. Amin. 

Kata khusus penanda doa yang menyatakan rasa 

permohonan yaitu kata ajari. Kata ajari  merupakan 

permohonan agar Allah mengajari untuk selalu bersabar. 
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e. Terdapat kata Amin 

Terdapat kata Amin pada sebagian besar data. Kata tersebut 

digunakan pada akhir doa. Kata tersebut merupakan ungkapan agar 

doa dapat terkabul. 

 

3. Keterkaitan Tweet Doa Dengan Al-Qur’an dan Hadis 

a. Keterkaitan dengan Al-quran 

1. Kaitan dengan Ali-Imran ayat 18 

Surat Ali-Imran ayat 18 berbunyi sebagai berikut. 

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan 
melainkan Dia, yang menegakkan keadilan; para malaikat dan 
orang-orang berilmu (juga menyatakan demikian itu). Tak ada 
Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” 

 
(1) Ya Allah terimakasih masih memberikan waktu untuk 

menjalani tahun yg baru. Semoga tahun ini mnjd lebihbaik. 
Aamiin~ 

Pada data di atas ada kaitannya dengan surat Ali-

Imran ayat 18. Pada bagian Ya Allah terimakasih masih 

memberikan waktu untuk menjalani tahun yg baru ada 

kaitannya dengan Tak ada Tuhan melainkan Dia, Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di mana bahwa Allah 

lah yang memberikan waktu pada kita, karena Allah lah 

Tuhan kita. 

2. Kaitan dengan Al-Baqarah ayat 22 

Surat Al-Baqarah ayat 22 berbunyi: 

“Dia-lah yang menjadikan bumi sebgai hamparan 
bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air 
(hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu 
sebagai rezeki untukmu; karena itu, janganlah kamu 
mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu 
mengetahu.)” 
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(5) Bersyukur untuk hari ini. Terimakasih Tuhan untuk rezeki, 
kebahagiaan, serta cobaan yg membawa aku kearah yg 
lebihbaik. 

Pada data di atas ada kaitannya dengan surat Al-

Baqarah ayat 22. Pada bagian Terimakasih Tuhan untuk 

rezeki ada kaitannya dengan lalu Dia menghasilkan dengan 

hujan itu sebagai rezeki untukmu. 

3. Kaitan dengan surat Ali- Imran ayat 2 

Surat Ali- Imran ayat 2 berbunyi: 

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
makhluk-Nya.” 

(6) Bersyukur masih diberikan kesehatan. o:) 

Pada data di atas ada kaitannya dengan surat Al-

Baqarah ayat 22. Pada bagian bunyi surat Yang Hidup kekal 

lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya merupakan 

Allah yang selalu mengurus manusia ada kaitannya dengan 

Bersyukur masih diberikan kesehatan. Allah yang 

memberikan kesehatan kepada manusia. 

4. Kaitan dengan Al-Fatihah ayat 5 

Surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi: 

“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya 
kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan.” 

(12) Ya Allah ajari untuk selalu bisa bersabar dan tegar dalam 
menghadapi segala cobaanMu. Amin. 

Pada data di atas ada kaitannya dengan surat Al-

Fatihah ayat 5. Pada bagian  Ya Allah ajari untuk selalu 

bisa bersabar dan tegar dalam menghadapi segala 

cobaanMu ada kaitannya dengan bunyi surat hanya kepada 



12 
 

Engkau-lah kami memohon pertolongan. Karena hanya 

pada Allah hendaknya kita meminta. 

5. Kaitan dengan Al-Baqarah ayat 286 

Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) 
yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum 
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami 
apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, 
ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong 
kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”” 

(12) Ya Allah ajari untuk selalu bisa bersabar dan tegar dalam 
menghadapi segala cobaanMu. Amin. 

Pada data di atas ada kaitannya dengan surat Al-

Baqarah ayat 286. Pada bagian Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah ada kaitannya 

dengan tweet Ya Allah ajari untuk selalu bisa bersabar dan 

tegar dalam menghadapi segala cobaanMu. 

b. Keterkaitan dengan Hadis 

1) Kaitan dengan Hadis bab: doa mohon kebaikan di dunia dan 

akhirat. 

Hadis bab: doa mohon kebaikan di dunia dan akhirat. 

Diriwayatkan dari ‘Abdl Al-‘Aziz Bin Syuhaib: 

 Qatadah pernah berkata kepada Anas, “Doa apakah 
yang paling sering diucapkan oleh Nabi Saw?” Jawab Anas, 
“Doa yang paling sering diucapkan oleh beliau ialah, “Wahai 
Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di 
akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.” Kata 
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Qatadah, “Dan apabila berdoa dengan suatu doa, Anas berdoa 
dengan doa ini, dan apabila ia hendak berdoa dengan suatu doa 
lain, lain dalam doa itu dia mengucapkan doa ini juga,” (8:8—
S.M.) 
 

(1) Ya Allah terimakasih masih memberikan waktu untuk 
menjalani tahun yg baru. Semoga tahun ini mnjd lebihbaik. 
Aamiin~ 

Pada data di atas ada kaitannya dengan Hadis bab: 

doa mohon kebaikan di dunia dan akhirat yang 

diriwayatkan dari ‘Abdl Al-‘Aziz Bin Syuhaib. Pada bagian 

Semoga tahun ini mnjd lebihbaik berkaitan dengan bunyi 

Hadis berilah kami kebaikan di dunia. 

2) Kaitan dengan bab: doa mohon ampun, rahmat kesehatan, dan 

rezeki 

Hadis bab: doa mohon ampun, rahmat kesehatan, dan 

rezeki. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asyjai, dari ayahnya: 

Dia mendengar Nabi Saw.bersabda pada waktu ada 
seorang laki-laki datang menghadap beliau. Kata orang itu 
”Wahai Rasulullah, harus bagaimanakah aku berdoa ketika 
memohon kepada Tuhanku ‘Azza wa jaala?” Sabda beliau, 
“Katakanlah, ‘Wahai Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, 
berilah aku kesehatan dan berikanlah aku rezeki.” Beliau 
menggenggam jemarinya, kecuali ibu jarinya seraya bersabda, “ 
Sesungguhnya, kalimat tersebut menghimpun permohonan untuk 
urusan dunia dan akhiratmu.” (8: 71—S.M.). 

(5) Bersyukur untuk hari ini. Terimakasih Tuhan untuk rezeki, 
kebahagiaan, serta cobaan yg membawa aku kearah yg 
lebihbaik. 

Pada data di atas ada kaitannya dengan Hadis bab: doa 

mohon ampun, rahmat kesehatan, dan rezeki. Diriwayatkan 

dari Abu Malik Al-Asyjai, dari ayahnya. Pada bagian 

Terimakasih Tuhan untuk rezeki ada kaitannya dengan bunyi 

hadis berikanlah aku rezeki. 
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3) Kaitan dengan bab: ketika susah 

Bab: ketika susah. Diriwayatkan dari ‘Abbas r.a.: 

Ketika dalam kesusahan , Nabi Allah Saw. biasa berdoa, 
“Tiada Tuhan kecuali Allah yang Mahaagung, yang Maha 
Penyantun. Tiada Tuhan kecuali Allah, Tuhan langit, Tuhan dan 
bumi, Tuhan arasy yang mulia.” (8: 85—S.M.) 

(12) Ya Allah ajari untuk selalu bisa bersabar dan tegar dalam 
menghadapi segala cobaanMu. Amin. 

Pada data di atas ada kaitannya dengan Hadis Bab: 

ketika susah. Diriwayatkan dari ‘Abbas r.a. Pada bagian Ya 

Allah ajari untuk selalu bisa bersabar dan tegar dalam 

menghadapi segala cobaanMu merupakan bagian yang 

sedang mengalami kesusahan karena sedang menghadapi 

cobaan hal tersebut berkaitan dengan bunyi hadis Ketika 

dalam kesusahan , Nabi Allah Saw. biasa berdoa. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan 

persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Jumartini 

(2011) memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Perbedaan 

dari penelitian ini yaitu hasil penelitian Jumartini (2011) tentang kalimat 

tunggal sedangkan pada penelitian ini kalimat imperative dan deklaratif. 

Adapun persamaan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis kata sapaan. 

Penelitian Nurkholis (2012) memiliki perbedaan dan persamaan 

dengan penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian 

Nurkholis di bahas struktur kalimatnya sedangkan dalam penelitian ini tidak. 

Adapun persamaan penelitian ini terletak, yaitu sama-sama meneliti 

penggunaan model kalimat. 

Penelitian Mahdiyah (2012) memiliki perbedaan dan persamaan 

dengan penelitian ini. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian 

Mahdiyah membahas tentang bentuk kalimat sedangkan dalam penelitian ini 
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membahas tentang model kalimat. Adapun persamaan penelitian ini, yaitu 

sama-sama meneliti penggunaan kalimat. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan macam-

macam tweet doa dalam penelitian ini terdapat enam macam doa, yaitu doa 

untuk rasa syukur, doa harapan agar diberi kesehatan, doa memohon agar 

diberi kesabaran, doa memohon kekuatan, doa memohon kelancaran, dan doa 

memohon perlindungan. Dari keenam macam doa tersebut doa untuk rasa 

syukur terdiri dari 8 data, doa harapan agar diberi kesehatan terdiri dari 3 

data, doa memohon agar diberi kesabaran terdiri dari 5 data, doa memohon 

kekuatan terdiri dari 2 data, doa memohon kelancaran terdiri dari 9 data, dan 

doa memohon perlindungan terdiri dari 3 data. 

Tweet doa dalam penelitian ini terdapat 5 karakteristik kebahasaan, 

yaitu berupa (1) Tweet doa yang menyatakan kalimat pernyataan sebanyak 21 

data, (2) Tweet doa yang menyatakan kalimat imperatif sebanyak 9 data, (3) 

Terdapat sapaan/ panggilan pada Allah terdiri dari dua kata sapaan, yaitu kata 

sapaan Ya Allah sebanyak 14 data dan kata sapaan Tuhan sebanyak 8 data, 

(4) Terdapat kata khusus penanda doa yang terdidri dari: (a) kata sapaan yang 

menyatakan rasa syukur sebanyak 8 data, (b) kata yang menyatakan harapan 

sebanyak 16 data, (c) kata yang menyatakan permohonan sebanyak 8 data, 

dan (5) Terdapat kata Amin yang terdapat pada sebagian besar data. 

Keterkaitan tweet doa dengan surat Ali - Imran ayat 18 sebanyak 10 

data, kaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 22 sebanyak satu data, kaitan 

dengan surat Ali -  Imran ayat 2 sebanyak 11 data, kaitan dengan surat Al-

Fatihah ayat 5 sebanyak 8 data, kaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 286 

sebanyak 8 data. Keterkaitan dengan Hadis, yaitu kaitan dengan Hadis bab: 

mohon kebaikan di dunia dan akhirat sebanyak 19 data, kaitan dengan Hadis 

bab: doa mohon ampun, rahmat kesehatan, dan rezeki sebanyak 5 data, kaitan 

dengan Hadis bab: ketika susah sebanyak 5 data. 
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