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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam hidup manusia tidak akan pernah lepas dengan peristiwa 

komunikasi. Kita biasa berkomunikasi dengan bahasa. Bahasa adalah alat 

komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi fungsi bahasa yang paling mendasar 

adalah sebagai alat komunikasi (Keraf, 2001: 1).  

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. Dengan bahasa, kita bisa menuangkan segala apa 

yang kita rasakan dan ingin kita ungkapkan. Pada saat kita menggunakan 

bahasa sebagai komunikasi, kita ingin orang yang menerima komunikasi kita 

dapat mengerti dan dapat menerima gagasan kita. Bahasa bukan sekadar alat 

untuk membentuk masyarakat. Bagi manusia, bahasa juga merupakan alat dan 

cara berpikir. Manusia hanya mampu berpikir dengan bahasa. Berbagai unsur 

kelengkapan hidup manusia, seperti kebudayaan, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni merupakan kelengkapan kehidupan manusia yang 

dibudidayakan dengan menggunakan bahasa. 

Sarana komunikasi verbal dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

sarana komunikasi yang berupa bahasa lisan dan sarana komunikasi yang 
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berupa bahasa tulis. Bahasa tulis adalah bahasa yang ditulis atau dicetak, 

sedangkan bahasa lisan adalah bahasa yang diucapkan atau dituturkan (Al 

Farisi, 2012: 1). 

Ketika komunikator menyampaikan pesan banyak yang menggunakan 

bahasa tulis pada situs jejaring sosial di internet. Dewasa ini internet bukan 

merupakan sesuatu yang aneh di masyarakat, karena penggunaan internet 

sebagai media komunikasi massa sudah hampir kita temui di mana-mana. 

Internet dikenal sebagai media penyaji informasi yang sangat luas, bebas, dan 

sepertinya tanpa aturan. Informasi yang disajikan bahkan sangat beragam. 

Sepertinya informasi apapun yang diinginkan, internet mampu 

menyediakannya. 

Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang 

dapat terhubung ke seluruh dunia. Internet berasal dari kata Interconnection 

Networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe 

yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan 

komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio, 

link, satelit, dan sebagainya (Wahyudi & Ade, 2010: 27). 

Sesuatu yang sering digunakan ketika tersambung dengan internet 

adalah jejaring sosial. Istilah jejaring sosial bukan menjadi hal asing ditelinga 

para pengguna teknologi, bahkan sudah menjadi konsumsi dan kebutuhan 

sehari-hari. Salah satu situs jejaring sosial yang digemari banyak kalangan 

dari tua sampai muda adalah Twitter. 
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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. 

Doa-doa tersebut ada keterkaitannya dengan Al-qur’an dan hadis. 

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengkaji keterkaitan tweet doa pada akun twitter @NasihatSahabat dengan 

Al-qur’an dan hadis .  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga permasalahan yang 

dapat dikemukakan. 

1. Bagaimana macam-macam doa yang terdapat pada akun twitter 

@NasihatSahabat? 

2. Bagaimana karakteristik bahasa doa pada akun twitter @NasihatSahabat? 

3. Bagaimana keterkaitan doa pada akun twitter @NasihatSahabat dengan 

sumber Al-quran dan hadis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini ada tiga tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan macam-macam doa yang terdapat pada akun twitter 

@NasihatSahabat. 
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2. Mendeskripsikan karakteristik bahasa doa pada akun twitter 

@NasihatSahabat. 

3. Mengkaji keterkaitan doa pada akun twitter @NasihatSahabat dengan 

sumber Al-quran dan hadis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan diperoleh manfaat baik 

manfaat teoretis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah menambah khasanah teori yang 

berhubungan dengan krakteristik kebahasaan dan  keterkaitan doa pada 

akun twitter dengan Al-Qur’an dan hadis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan memberikan pengetahuan terhadap pembaca 

mengenai keterkaitan antara kata bijak pada akun twitter 

@NasihatSahabat dengan Al-quran dan Hadis. 

  




