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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya, masyarakat Jawa menyukai berbagai macam kesenian. 

Hal ini terbukti dengan banyaknya jenis tembang Jawa yang beredar di 

masyarakat Jawa dari dulu hingga sekarang. Berbagai macam tembang Jawa 

sudah lazim di telinga masyarakat Jawa. Biasanya tembang-tembang itu 

didendangkan disela-sela aktivitas mereka di sawah ataupun di kebun. Hal 

yang demikian dimanfaatkan oleh para wali di tanah Jawa sebagai sarana 

untuk menyebarkan ajaran agama Islam. 

Para wali di tanah Jawa menggunakan perpaduan seni dengan bahasa 

yang berbentuk pujian sebagai media syiar Islam. Para wali di tanah Jawa 

kemudian memasukkan unsur-unsur ajaran Islam ke dalam tembang-tembang 

Jawa. Penyebaran agama Islam yang dilakukan dengan pendekatan persuasif 

sangat efektif. Hal ini terbukti dengan mudahnya masyarakat di Jawa 

memahami nilai-nilai syiar Islam melalui pujian wali.  

Pujian dalam masyarakat Jawa diartikan sebagai kegiatan melantunkan 

zikir atau syair yang berupa sanjungan oleh hamba kepada Allah secara 

bersama-sama sebelum salat berjemaah dilaksanakan. Dewasa ini, tradisi 

pujian biasa ditemukan pada masyarakat muslim Jawa yang tinggal di 

pedesaan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat muslim Jawa di pedesaan masih 

memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Jawa. 
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Masyarakat muslim di Jawa biasa menyebut pujian wali dengan syiiran wali 

atau syiir pujian wali. 

Syair merupakan salah satu jenis puisi lama. Syair secara etimologi 

berasal dari bahasa Arab yakni dari kata syi’r. Syi’r merupakan ucapan atau 

tulisan yang memiliki wazn atau baḥr dan qāfiyah serta unsur ekspresi rasa 

dan imajinasi yang harus lebih dominan dibanding prosa (Kamil, 2009:10). 

Istilah wazn dalam bahasa Indonesia sama dengan irama, sedangkan qāfiyah 

adalah sajak. Pengkajian syi’r dalam bahasa Arab ini dilakukan dengan ilmu 

‘arudh dan qawafi. Ilmu ‘arudh adalah ilmu yang membahas pola-pola syi’ir 

Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan salah. Sedangkan ilmu qawafi 

adalah ilmu yang membahas ujung kata di dalam bait syi’ir yang terdiri dari 

huruf akhir yang mati di ujung bait sampai dengan huruf hidup sebelum huruf 

mati.  

Penyerapan kata dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia 

memang sering terjadi terutama dalam bidang agama Islam. Istilah syi’r dalam 

bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia dan hampir memiliki 

pengertian yang sama. Syair menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang 

berakhir dengan bunyi yang sama; sajak; puisi. Perbedaan syair dengan syi’r 

hanya terletak pada bahasa yang dirangkai untuk menjadi sebuah bahasa yang 

indah atau puisi dengan aturan-aturan tertentu. Jika bahasa Arab maka akan 

memakai kaidah-kaidah syair dalam bahasa Arab sedangkan jika bahasa 

Indonesia maka akan memakai kaidah-kaidah syair dalam bahasa Indonesia.  
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Kata serapan syi’r menjadi syair ke dalam bahasa Indonesia, kemudian 

diadaptasi oleh masyarakat Jawa menjadi syiir. Ada beragam bentuk pujian 

wali di tanah Jawa, ada yang menggunakan bahasa Arab seluruhnya dan ada 

yang menggunakan campuran bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Pujian wali 

dalam bahasa Jawa disebut syiiran wali oleh masyarakat Jawa. Hal ini 

disebabkan oleh susunan bahasa pujian wali yang begitu indah. 

Penggunaan bahasa syiir pujian wali dalam bahasa Jawa menggunakan 

bahasa simbolik dan bahasa emotif. Bahasa yang digunakan pada syiir pujian 

wali dalam bahasa Jawa berdasarkan fakta. Meskipun demikian, bahasa syiir 

pujian wali dalam bahasa Jawa tetap mendorong setiap yang mendengarnya 

untuk melakukan sebuah tindakan atas bahasa yang didengarnya. Seperti pada 

kutipan salah satu bait syiir pujian wali berikut: 

.... 
Dhene wanita papat kang mlebu surgo 
[ dhene wanitↄ papat kaƞ mləbu surgↄ ] 
Ya iku wong wadon kang biso ngerekso 
[ yↄ iku wↄƞ wadↄn kaƞ bisↄ ƞərəksↄ ] 
Maring awake saka ngelakoni duso 
[ marIƞ awa?e sↄkↄ ƞəlakↄni dusↄ ] 
Lan taat maring Allah Kang Moho Kuoso 
[ lan ta?at marIƞ allah kaƞ mↄhↄ kuↄsↄ ] 

  .... 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia: 
....  
„Ada empat perempuan yang (akan) masuk surga‟ 
„Yaitu orang perempian yang bisa menjaga‟ 
„Untuk dirinya dari perbuatan dosa‟ 
„Dan taat kepada Allah Yang Maha Kuasa‟ 
.... 
  

Penggalan syiir pujian wali di atas, memiliki pengertian bahwa ada 

empat kriteria wanita yang dijanjikan akan masuk surga. Pertama adalah orang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI SYIIR PUJIAN WALI DALAM  
BAHASA JAWA BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI GRESIK: KAJIAN SEMANTIK

Lailatuz Zahroh



4 
 

yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan taat kepada Allah Yang 

Maha Kuasa. Penggunaan rangkaian kata yang terstruktur hingga menjadi 

sebuah kalimat utuh dan mendapatkan arti, tentu saja hal itu memiliki makna. 

Makna tersebut adalah jaminan surga untuk orang-orang yang mampu 

menjaga hawa nafsu dan melakukan sebuah tindakan berdasarkan amar 

ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf nahi munkar berarti memerintahkan sebuah 

kebajikan dan mencegah kemaksiatan. Pemilihan objek dalam syiir pujian 

tersebut adalah wanita. Hal ini sesuai dengan beberapa dalil dalam agama 

Islam yang mengatakan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah dari kaum 

perempuan. Syiir pujian wali dalam bahasa Jawa ini memiliki makna yaitu 

memberikan informasi sesuai dengan fakta yang ada tentang perempuan untuk 

dijadikan sebagai bahan introspeksi diri dan menjadikan dirinya sebagai 

wanita yang dirindukan surga karena ketakwaannya.  

Syiir pujian wali dalam bahasa Jawa memiliki nilai-nilai moral dan 

pendidikan yang mampu membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih 

baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, dewasa ini mulai kurang 

mendapatkan perhatian oleh masyarakat muslim modern yang ada di seluruh 

Indonesia, khususnya di Jawa. Pewarisan budaya syiir pujian wali dalam 

bahasa Jawa ini kemudian begitu saja dilupakan oleh masyarakat muslim. 

Banyak generasi remaja muslim khususnya, saat ini jarang ditemui yang 

mengerti tentang syiir pujian wali dalam bahasa Jawa. Syiir pujian wali dalam 

bahasa Jawa diganti dengan jenis pujian modern yakni berupa sholawatan 

yang sedang trend di kalangan masyarakat. Jenis pujian modern tersebut tidak 
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lagi memiliki sentuhan kultur Jawa di dalamnya, dan memiliki makna yang 

relatif sulit dipahami.  

Syiir pujian wali dalam bahasa Jawa memiliki makna yang sangat kuat 

terhadap pemikiran masyarakat muslim di tanah Jawa ini, terutama 

masyarakat muslim yang ada di Gresik. Menurut realitas, masyarakat muslim 

yang ada di Gresik masih sangat kental akan tradisi keagamaan dan adat 

istiadatnya. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa masjid dan musala di 

wilayah Gresik yang masih melestarikan tradisi syiir pujian wali dalam bahasa 

Jawa. Mereka masih melestarikan ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa 

oleh tokoh agama di daerah Gresik. Meskipun di daerah-daerah lain sudah 

meninggalkan tradisi syiir pujian wali dalam bahasa Jawa. 

Seiring perkembangan waktu, syiir pujian wali dalam bahasa Jawa 

semakin tidak terlihat (menghilang). Pembentukan karakter moral yang lebih 

baik untuk masyarakat yang didapat dari makna syiir pujian wali dalam bahasa 

Jawa teracuhkan. Makna syiir pujian wali dalam bahasa Jawa tidak hanya 

dipahami dari segi internalnya saja. Tetapi, makna syiir pujian wali dalam 

bahasa Jawa juga harus dipahami dari segi luar bahasanya yang berhubungan 

dengan pengalaman dunia manusia. Dengan demikian, makna yang ingin 

disampaikan para wali melalui bahasa syiir pujian dapat terungkap sesuai 

dengan harapan. 

Pengkajian makna yang lebih dalam pada syiir pujian wali dalam 

bahasa Jawa cukup menarik dan layak untuk diteliti. Namun, sejauh ini belum 

ada penelitian yang mengkaji makna syiir pujian wali dalam bahasa Jawa lebih 
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dalam, baik itu dilihat dari segi internal maupun eksternalnya. Hal inilah yang 

melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang difokuskan kepada 

bentuk syiir pujian wali dalam bahasa Jawa didasarkan pada diksi dan gaya 

bahasanya untuk memperoleh makna dalam kata; makna syiir pujian wali 

dalam bahasa Jawa baik dari segi internal maupun eksternalnya; dan 

didapatkan pula fungsi terkait aspek makna tujuan syiir pujian wali dalam 

bahasa Jawa bagi masyarakat muslim di Gresik sebagai salah satu wilayah 

yang masih melestarikan tradisi syiir pujian wali dalam bahasa Jawa.  

 

1.2 Batasan Masalah 

Untuk menetapkan batasan-batasan dari penelitian sehingga ranah 

kajian terfokus, perlu diberikan batasan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah (1) 

penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan bentuk syiir pujian wali dalam 

bahasa Jawa didasarkan pada diksi dan gaya bahasanya; (2) penelitian ini 

hanya dibatasi pada makna konseptual dan makna asosiasi pada syiir pujian 

wali dalam bahasa Jawa; (3) penelitian ini hanya dibatasi pada fungsi syiir 

pujian wali dalam bahasa Jawa terkait dengan aspek makna tujuannya; dan (4) 

jenis syiir pujian wali yang diteliti adalah jenis syiir pujian wali dalam bahasa 

Jawa; (5) daerah penelitian lapangan yang menjadi objek penelitian adalah 

masyarakat muslim yang berada di daerah Gresik, yakni di Kecamatan 

Bungah, Sidayu, dan Pangkah. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengambil masalah yang 

akan dibahas dalam penelitan ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk syiir pujian wali dalam bahasa Jawa bagi 

masyarakat muslim di Gresik didasarkan pada diksi dan gaya bahasa? 

2. Bagaimanakah makna syiir pujian wali dalam bahasa Jawa bagi 

masyarakat muslim di Gresik? 

3. Bagaimanakah fungsi syiir pujian wali dalam bahasa Jawa bagi 

masyarakat muslim di Gresik? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk syiir pujian wali dalam bahasa Jawa bagi 

masyarakat muslim di Gresik didasarkan pada diksi dan gaya bahasa. 

2. Mendeskripsikan makna syiir pujian wali dalam bahasa Jawa bagi 

masyarakat muslim di Gresik. 

3. Mendeskripsikan fungsi syiir pujian wali dalam bahasa Jawa bagi 

masyarakat muslim di Gresik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bahasa 

atau linguistik, khususnya dalam bidang semantik. Hal ini mengingat 

bahwa bahasa memiliki makna, baik itu makna tersurat dan makna yang 

tersirat.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat. Manfaat (1) memberikan pengetahuan dan menjelaskan kepada 

masyarakat luas, khususnya masyarakat muslim dalam  memahami dan 

menginterpretasikan makna yang terkandung dalam syiir pujian wali 

dalam bahasa Jawa karena tiap syiir-nya memiliki hubungan yang erat 

dengan kehidupan sehari-harinya; (2)  menunjukkan kepada masyarakat 

pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya bahwa syiir 

pujian wali dalam bahasa Jawa perlu dipahami, tidak sekadar untuk 

dilantunkan, karena dalam tiap syiir-nya memiliki makna yang tersirat 

untuk melakukan atau melarang sesuatu; (3) memberikan informasi 

kepada masyarakat, linguis, sosiolog, dan antropolog untuk menggali 

penelitian berikutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang dapat ditemukan sehubungan dengan “Bentuk, 

Makna, dan Fungsi Syiir Pujian Wali dalam Bahasa Jawa bagi Masyarakat 
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Muslim di Gresik: Kajian Semantik” ini diperoleh dari beberapa penelitian 

sebelumnya, diantaranya adalah: 

Purnomo (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Bentuk, Makna, dan 

Fungsi Puji-Pujian bagi Umat Muslim di Wilayah Kabupaten Bojonegoro”, 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bentuk puji-pujian merupakan sebuah 

puisi baik itu puisi baru maupun puisi lama. Penelitian yang dilakukan 

Purnomo (2007) ini terdapat juga puji-pujian yang berbahasa Arab yang 

memiliki bentuk dengan menonjolkan tema dan irama daripada rima, diksi, 

bait, dan baris. Makna yang terkandung dalam puji-pujian bertumpu pada 

ajaran Al-Qur’an dan Al-Hadits sehingga memiliki makna dan fungsi yang 

sangat bermanfaat bagi masyarakat muslim. Adapun fungsi puji-pujian bagi 

masyarakat muslim adalah sebagai alat pengendali sosial (nasihat), alat 

peringatan (pengingat), alat pendidikan, sarana berdoa, sarana menyebarkan 

ajaran-ajaran Islam, sarana mengajak orang berjemaah, sarana menunggu 

imam dan jemaah yang belum datang ke masjid atau ke langgar.    

Priyanto (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Pujian 

Menjelang Salat Lima Waktu di Mushala Baitul Muttaqin Kelurahan 

Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, dalam penelitiannya 

menjelaskan di mana letak dilaksanakannya tradisi pujian tersebut, juga 

menjelaskan kapan dan fungsi dari pujian menjelang salat lima waktu. 

Menurut hasil dari penelitian di lapangannya, ia mengatakan bahwa fungsi 

pujian bagi masyarakat memiliki keterkaitan dengan subsistem kebudayaan 

pujian yang menghasilkan perilaku yang terwujud dalam masyarakat. 
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Menurutnya, hal itu tidak terlepas dengan metode Hermeneutika Gademerian 

(Hebermas) yang menyatakan bahwa suatu seni memahami makna 

komunikasi linguistik dan menafsirkan simbol yang berupa teks untuk dicari 

arti atau maknanya.  

Wardi (https://www.academia.edu/3677439/babIpakwardi) dalam karya 

tulis ilmiahnya yang berjudul “Pesan Moral pada Syair Pujian Jawa dalam 

Buku, “Seribu Bait Pujian Syair Wali Tanah Jawa karya Ilzamul Wafiq””. 

Penelitian ini mengkaji syair pujian Jawa yang isinya banyak mengandung 

nasihat dan pesan moral untuk dijadikan pedoman hidup manusia itu sendiri. 

Menurutnya, melalui alur cerita sebenarnya seorang penyair memberikan 

pesan moral seperti petunjuk, nasihat tentang akhlak, perbuatan susila dan 

budi pekerti kepada para pembaca atau pendengar. Penyampaian pesan moral 

dalam syair pujian Jawa pada buku Seribu Bait Pujian Syair Wali Tanah Jawa 

karya Ilzamul Wafiq dilihat dari konteks kalimat adalah  merupakan anjuran, 

perintah, ajakan, dan harapan. Fungsi utama syiir, yaitu sebagai hiburan, 

pendidikan dan pengajaran, dan berfungsi sebagai spiritual. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang didapatkan, sama-sama mengkaji 

tradisi pujian. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak mengkaji makna 

secara lebih dalam. Penelitian pertama yang relevan, hanya mengkaji makna 

secara internalnya saja. Bahkan hanya terbatas pada pengertian. Belum sampai 

kepada tataran makna. Sedangkan pengkajian bentuk yang dilakukan 

penelitian sebelumnya, tidak berhubungan dengan makna. Hanya terbatas 

kepada pujian yang beredar di masyarakat termasuk ke dalam jenis puisi 
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kuatrain dan syair tanpa dijelaskan lebih detail alasan pengelompokan jenis 

pujian. Sementara itu, pengkajian fungsi yang dilakukan tidak dihubungkan 

dengan beberapa teori dalam linguistik untuk melandasi penelitian fungsinya, 

hanya berdasarkan kepada penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan 

masyarakat. Penelitian kedua yang ditemukan, hanya mengkaji dimana letak 

pujian dilaksanakan yaitu di musala dan masjid daerah-daerah yang masih 

menggunakan tradisi pujian, serta kapan waktu melaksanakan pujian. 

Meskipun menurut penelitiannya, dikatakan bahasa pujian memiliki fungsi 

bagi masyarakat, namun tidak dijelaskan secara detail dengan bukti-bukti 

bahwa pujian memiliki fungsi. Penelitian ketiga yang ditemukan, cukup 

dijadikan sebagai acuan yang paling relevan dengan penelitian ini. Namun, 

penelitiannya tidak diikuti pula dengan survei langsung terhadap masyarakat 

yang masih menggunakan pujian. Sumber enelitian tersebut didapat dari buku. 

Penelitiannya terbatas pada kajian tema, amanat, dan fungsi yang terfokus ke 

dalam teks. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga tidak disertai contoh 

pujian yang sesuai dengan hasil analisisnya.  

Berdasarkan cara penelitian yang bermacam-macam itu, dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk membuat penelitian ini yang dikhususkan melalui 

bentuk syiir pujian wali dalam bahasa Jawa didasarkan pada diksi dan gaya 

bahasa sebagai pendukung untuk mengungkap maknanya yang termasuk 

dalam luang lingkup kajian semantik. Dengan demikian, akan ditemukan 

bagaimana makna sebenarnya yang dilihat dari segi bahasa maupun luar 

bahasanya, sekaligus fungsi terkait dengan aspek makna tujuan syiir pujian 
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wali dalam bahasa Jawa bagi masyarakat muslim di Gresik. Penelitian ini 

mengkaji syiir pujian wali dalam bahasa Jawa yang masih digunakan oleh 

masyarakat muslim di Gresik. Oleh karena itu, keabsahan data dan makna, 

serta peranan syiir pujian wali dalam bahasa Jawa dapat lebih akurat karena 

dilakukan langsung dengan survei lapangan dengan masyarakatnya. 

Pemaparan hasil penelitian ini juga dipaparkan secara lebih detail disertai 

pemaparan hasil analisis bukti berupa contoh syiir pujian wali dalam bahasa 

Jawa yang menjadi objek penelitian.   

  

1.7 Landasan Teori 

Ketika memperhatikan sebuah bentuk baik itu kata, frasa, klausa, 

ataupun kalimat, sebenarnya komponen-komponen tersebut terdiri dari dua 

lapis, yakni lapis bentuk dan lapis makna. Penelitian tentang makna atau arti 

dibahas dalam sebuah cabang ilmu linguistik yakni semantik. 

1.7.1 Semantik 

Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. 

Semantik merupakan studi tentang makna. Pendapat ini juga 

dikemukakan oleh Kambartel (dalam Bauerle, 1979:195). Menurut 

Kambartel, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur 

yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam 

pengalaman dunia manusia.  

Secara empiris, sebelum seseorang berbicara dan ketika seseorang 

mendengar ujaran seseorang, terjadi proses mental pada diri keduanya. 
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Proses mental itu berupa proses menyusun kode semantis, kode 

gramatikal, dan kode fonologis pada pihak pembicara; dan proses 

memecahkan kode fonologis, gramatikal, dan kode semantis pada pihak 

pendengar. Dengan kata lain, baik pada pada pembicara maupun pada 

pihak pendengar terjadi proses pemaknaan. Hal inilah yang menjadi 

urusan semantik. 

Persoalan makna merupakan persoalan yang menarik dalam 

kehidupan sehari-hari. Makna merupakan penghubung bahasa dengan 

dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat 

saling mengerti. Makna dapat dikaji berdasarkan tipenya. Hal ini biasa 

disebut dengan tipe makna (Djajasudarma, 2009:21). Tipe adalah 

pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan objek, ciri, atau sifat 

yang dimiliki benda, hal, peristiwa atau aktivitas lainnya. Tipe-tipe 

makna dikemukakan oleh Leech (1974) menjadi tiga bagian besar, yaitu 

makna konseptual, makna asosiasi, dan makna tematis. Dua dari tiga 

bagian besar tipe makna itulah yang akan dijadikan sebagai kajian teori 

makna syair pujian wali dalam bahasa Jawa. 

1.7.1.1 Makna Asosiasi 

 Makna asosiasi adalah hubungan antara makna asli (makna di 

dalam lingkungan tempat tumbuh semula kata yang bersangkutan) 

dengan makna yang baru (makna di dalam lingkungan tempat kata itu 

dipindahkan ke dalam pemakaian bahasa) (Slametmuljana, 1964). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI SYIIR PUJIAN WALI DALAM  
BAHASA JAWA BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI GRESIK: KAJIAN SEMANTIK

Lailatuz Zahroh



14 
 

Makna baru yang ditimbulkan oleh makna asosiasi ini masih 

berhubungan dengan makna asli (lama). Misalnya: 

.... 
Duh bolo konco prio wanito 
[ dUh bↄlↄ kↄncↄ priↄ wanitↄ ] 
Ojo mung ngaji syariat bloko 
[ ↄjↄ mUƞ ƞaji sarIat blↄkↄ ] 
Gur pinter dongeng nulis lan moco 
[  gUr pintər dↄƞεƞ nulIs lan mↄcↄ ] 
Tembe mburine bakal sangsoro 
[ təmbe mburine bakal saƞsↄrↄ ] 
.... 
Terjemahan bahasa Indonesia: 
.... 
„Duhai sahabat pria wanita‟ 
„Jangan hanya mengaji syariat saja‟ 
„Tapi juga pintar dongeng menulis dan membaca‟ 
„Akhirnya hanya akan sengsara‟ 
....  

 
Berdasarkan data tersebut, terdapat kalimat “gur pinter dongeng 

nulis lan moco [  gUr pintər dↄƞεƞ nulIs lan mↄcↄ ]”. Kalimat tersebut 

tidak diartikan sebagai pintar menulis, membaca, dan mendongeng pada 

umumnya. Tetapi kalimat tersebut dapat diasosiakan sebagai wujud 

nyata yang merupakan implikasi dari  pemahaman syariat-syariat Islam. 

Sehingga, kehidupan di dunianya tidak sengsara karena sesuai dengan 

syariat Islam.  

 Makna asosiasi dapat dihubungkan dengan waktu atau peristiwa, 

bunyi, tempat atau lokasi, warna, dan tanda (gambar) tertentu. Makna 

asosiasi mencakup beberapa makna yaitu makna konotatif, stilistika, 

afektif, refleksif, dan kolokasi. 
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 Makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognitif,  

makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap 

apa yang diucapkan atau apa yang didengar; makna stilistika adalah 

makna yang melibatkan situasi sosial; makna afektif adalah makna yang 

melibatkan perasaan dan sikap pembicara atau penulis; makna refleksif 

adalah makna yang timbul akibat pesapa menghubungkan makna 

konseptual yang satu dengan makna konseptual lain sehingga 

menimbulkan refleksi (asosiasi) kepada makna lain. Makna ini 

cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat sakral (kepercayaan), 

tabu (larangan), atau tata krama (kesopanan); makna kolokasi adalah 

makna yang berhubungan dengan penggunaan beberapa kata di dalam 

lingkungan yang sama.  

1.7.1.2 Makna Konseptual 

 Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, 

makna yang sesuai dengan referensnya, makna yang bebas dari 

hubungan asosiasi atau hubungan manapun. Makna konseptual bersifat 

logis, kognitif, atau denotatif. Makna konseptual dianggap sebagai faktor 

utama di dalam setiap komunikasi. Makna konseptual dapat diketahui 

setelah menghubungkan atau membandingkannya pada tataran bahasa. 

Misalnya: 

.... 
Age-age ayo solat 
[ age-age ayo sↄlat ] 
Mumpung durung entek waktune 
[ mumpUƞ durUƞ əntεk waktune ] 
Age-age ayo tobat 
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[ age-age ayo tobat ] 
Mumpung durung ketekan pati 
[ mumpUƞ durUƞ kətəkan pati ] 
 
Terjemahan bahasa Indonesia: 
.... 
„Ayo cepat-cepat salat‟ 
„Selagi belum habis waktunya (salat)‟ 
„Ayo cepat-cepat taubat‟ 
„Selagi belum didatangi kematian‟ 
 

 Berdasarkan data tersebut, syiir pujian wali dalam bahasa Jawa 

tersebut memiliki makna konseptual yakni tentang pentingnya waktu 

bagi manusia. Segala yang ada di dunia ini tidak ada yang bersifat 

selamanya. Semuanya hanya bersifat sementara. Bahkan ada yang 

mengatakan bahwa segala yang ada di dunia ini adalah semu belaka. Hal 

ini berhubungan dengan waktu. Dengan keterbatasan waktu yang ada di 

dunia ini, sebagai makhluk yang berakal, manusia dituntut untuk 

memanfaatkan waktu. Terutama tentang salat.  

1.7.2 Diksi dan Gaya Bahasa 

Untuk mendukung terungkapnya sebuah makna yang terkandung 

di dalam syiir pujian wali dalam bahasa Jawa, perlu diketahui juga teori 

untuk mendeskripsikan bentuk syiir pujian wali dalam bahasa Jawa yang 

didasarkan pada diksi dan gaya bahasanya. Syiir pujian wali dalam 

bahasa Jawa merupakan suatu karya sastra lisan dengan memiliki nilai-

nilai estetik, moral, dan pendidikan kemasyarakatan yang sesuai dengan 

kultur Jawa. Sebagai suatu karya sastra lisan, syiir pujian wali dalam 

bahasa Jawa memiliki bentuk yang penuh dengan keartistikan. Bentuk-
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bentuk artistik tersebut kemudian dapat memperkuat makna yang ingin 

disampaikan dari syiir pujian wali dalam bahasa Jawa. 

1.7.2.1 Diksi  

Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras (dalam 

penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek 

tertentu (seperti yang diharapkan). Menurut Keraf (2010) 

mengungkapkan bahwa pengertian diksi atau pilihan kata jauh lebih luas 

dari apa yang dipantulkan oleh jalinan kata-kata itu. Maksudnya adalah 

untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan tidak hanya terbatas pada 

pemilihan kata-kata mana yang dipakai, tetapi juga meliputi persoalan 

fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Fraseologi mencakup persoalan 

kata-kata dalam pengelompokan atau susunannya, atau yang 

menyangkut cara-cara yang khusus berbentuk ungkapan-ungkapan.  

Diksi atau pilihan kata dalam penelitian ini mencakup pengertian 

kata-kata mana yang dipakai dalam syair pujian wali dalam bahasa Jawa 

untuk menyampaikan suatu makna, serta bagaimana membentuk 

pengelompokan kata-kata yang tepat, atau menggunakan ungkapan-

ungkapan yang tepat.  Hal itu terkait dengan diksi dalam syiir pujian 

wali dalam bahasa Jawa yang cenderung kepada persoalan fraseologi 

yang bermacam-macam. Pilihan kata tersebut bisa saja mengacu kepada 

bentuk perintah, larangan, imbauan, serapan dari bahasa Arab, 

ungkapan, dan majemuk.  
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Bentuk perintah merupakan kata yang bermaksud menyuruh atau 

melakukan sesuatu; bentuk larangan merupakan kata yang bermaksud 

untuk tidak memperbolehkan berbuat sesuatu; bentuk imbauan 

merupakan kata yang mengajak untuk melakukan sesuatu atau tidak; 

bentuk serapan  dari bahasa Arab merupakan kata yang diserap langsung 

dari bahasa Arab baik itu dari ejaan maupun pelafalannya; bentuk 

ungkapan merupakan kata atau gabungan kata yang digunakan 

pembicara atau penulis untuk menyatakan suatu hal, maksud, kejadian, 

atau sifat secara tidak langsung; bentuk majemuk merupakan gabungan 

dari dua kata atau lebih yang membentuk makna baru.  

1.7.2.2 Gaya Bahasa 

Gaya bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau 

menulis; pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek 

tertentu; keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra; cara 

khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau 

lisan. Gaya bahasa erat kaitannya dengan diksi. Gaya bahasa merupakan 

bagian dari diksi yang bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang 

individual atau karakteristik, atau yang memiliki nilai astistik yang 

tinggi. Persoalan gaya bahasa meliputi semua hierarki kebahasaan baik 

dari pilihan kata secara individual, frasa, klausa, dan kalimat, bahkan 

mencakup pula sebuah wacana secara keseluruhan. (Keraf, 2010:112). 
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Menurut Keraf (2010) gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-

macam sudut pandangan. Pandangan-pandangan tersebut dilihat dari 

nonbahasa dan bahasanya sendiri. Gaya bahasa yang digunakan dalam 

penelitian bentuk syiir pujian wali dalam bahasa Jawa ini adalah gaya 

bahasa dilihat dari sudut bahasa itu sendiri. Dilihat dari sudut bahasa, 

gaya bahasa dibedakan berdasarkan titik tolak unsur bahasa yang 

dipergunakan. Gaya bahasa syiir pujian wali dalam bahasa Jawa 

menggunakan unsur bahasa yang didasarkan pada struktur kalimat dan 

langsung tidaknya makna. 

Berdasarkan struktur kalimat, gaya bahasa dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu klimaks, antiklimaks, paralelisme, antithesis, dan 

repetisi. Berdasarkan langsung tidaknya makna dibagi menjadi gaya 

bahasa retoris: eufisme, tautologi atau pleonasme, retoris, dll. dan gaya 

bahasa kiasan: persamaan atau simile, alegori, alusi, metonimia, sinisme, 

dll.  

1.7.2.2.1 Gaya Bahasa Paralelisme 

 Gaya bahasa paralelisme adalah gaya bahasa yang berusaha 

mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata atau frasa yang menduduki 

fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Misalnya: 

.... 
Age-age ayo solat 
[ age-age ayo sↄlat ] 
Mumpung durung entek waktune 
[ mumpUƞ durUƞ əntεk waktune ] 
Age-age ayo tobat 
[ age-age ayo tobat ] 
Mumpung durung ketekan pati 
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[ mumpUƞ durUƞ kətəkan pati ] 
 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia: 
.... 
„Ayo cepat-cepat salat‟ 
„Selagi belum habis waktunya (salat)‟ 
„Ayo cepat-cepat taubat‟ 
„Selagi belum didatangi kematian‟ 
 

Berdasarkan data di atas, terdapat gaya bahasa paralelisme. 

Indikasi bahwa data tersebut termasuk gaya bahasa paralelisme yaitu 

terdapat pengulangan frasa dalam tiap-tiap baris. Pengulangan kata 

tersebut yaitu age-age ayo [ age-age ayo ] „ayo cepat-cepat‟ yang 

diulang pada baris pertama dan ketiga serta mumpung durung [ mumpUƞ 

durUƞ ] „selagi belum‟ yang diulang pada baris kedua dan keempat. 

Pengulangan frasa tersebut dilakukan pada awal-awal baris. 

 1.7.2.2.2 Gaya Bahasa Eufisme 

 Gaya bahasa eufisme adalah gaya bahasa yang berupa ungkapan-

ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan-

ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang dirasakan 

menghina, menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang 

tidak menyenangkan. 

1.7.2.2.3 Gaya Bahasa Tautologi  

Gaya bahasa tautologi adalah penegasan dengan mengulang 

beberapa kali sebuah kata dalam kalimat dengan maksud menegaskan.  

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI SYIIR PUJIAN WALI DALAM  
BAHASA JAWA BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI GRESIK: KAJIAN SEMANTIK

Lailatuz Zahroh



21 
 

1.7.2.2.4 Gaya Bahasa Retoris 

Gaya bahasa retoris merupakan gaya bahasa yang berupa kalimat 

tanya namun tidak memerlukan jawaban karena bertujuan untuk 

memberikan penegasan, sindiran, atau menggugah. Misalnya: 

.... 
Ono tangis kelayu-layu 
[ ↄnↄ taƞis kəlayu-layu ] 
Tangise wong wedi mati 
[ taƞise wↄƞ wədi mati ] 
Digedhongono dikuncinono 
[ digədhoƞↄnↄ dikuncInↄnↄ ] 
Wong mati mongso wurungo 
[ wↄƞ mati mↄƞsↄ wurUƞↄ ] 
.... 

 Terjemahan dalam bahasa Indonesia: 
.... 
„Ada tangis tersedu-sedu‟ 
„(Yaitu) tangisnya orang takut mati‟ 
„(Meskipun) dimasukkan gedung, dikunci (pula)‟ 
„Masak orang mati tidak jadi (?)‟ 
.... 

 
Berdasarkan data di atas, terdapat bentuk frasa yang mengandung 

gaya bahasa retoris. Frasa tersebut adalah mongso wurungo [ mↄƞsↄ 

wurUƞↄ ] „masak tidak jadi (?)‟. Dalam hal ini, pengarang bertujuan 

untuk menegaskan manusia untuk sadar bahwa kematian adalah sesuatu 

yang pasti, tidak peduli usaha apa yang akan dilakukan oleh manusia 

untuk menghindari kematian. Kematian pasti akan terjadi. Oleh karena 

itu, pengarang menggunakan kalimat tanya yang ditandai dengan frasa 

mongso wurungo  [ mↄƞsↄ wurUƞↄ ] yang tidak perlu dijawab.    
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1.7.2.2.5 Gaya Bahasa Persamaan atau Simile 

Gaya bahasa persamaan atau simile adalah perbandingan yang 

bersifat eksplisit yaitu menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. 

Gaya bahasa ini biasanya secara eksplisit ditandai dengan kata seperti, 

bak, bagai, ibarat, laksana, umpama, dsb.  

1.7.2.2.6 Gaya Bahasa Alegori 

Gaya bahasa alegori adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu 

dengan cara lain, melalui penggambaran atau kiasan berbentuk cerita 

yang penuh dengan simbol-simbol bermuatan moral. Makna kiasan ini 

harus ditarik dari bawah permukaan ceritanya. Dalam alegori, nama-

nama pelakunya adalah sifat-sifat yang abstrak, serta tujuannya selalu 

jelas tersurat.  

1.7.2.2.7 Gaya Bahasa Alusi 

 Gaya bahasa Alusi adalah gaya bahasa yang berusaha 

mensugestikan kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa. Biasanya 

mengacu kepada suatu referensi yang eksplisit atau implisit kepada 

peristiwa, tokoh, atau tempat dalam kehidupan nyata, mitologi, atau 

dalam karya-karya sastra yang terkenal. 

1.7.2.2.8 Gaya Bahasa Metonimia 

 Gaya bahasa metonimia adalah suatu gaya bahasa yang 

mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena 

mempunyai pertalian yang sangat dekat. 
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1.7.2.2.9 Gaya Bahasa Sinisme 

Gaya bahasa sinisme merupakan gaya bahasa yang menyatakan 

sindiran secara langsung. 

1.7.3 Fungsi Bahasa   

Syiir pujian wali dalam bahasa Jawa tentu memiliki maksud yang ingin 

disampaikan yang disebut dengan aspek makna tujuan dalam semantik. Aspek 

makna tujuan adalah tujuan atau maksud, baik disadari maupun tidak, akibat 

usaha dari peningkatan. Aspek makna tujuan ini melibatkan klasifikasi 

pernyataan yang bersifat: deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, 

paedagogis (pendidikan). Misalnya kutipan salah satu syiir pujian wali dalam 

bahasa Jawa bawah ini: 

.... 
Wiwit cilik diwulang ngaji 
[ wiwIt cili? diwulaƞ ƞaji ] 
Besuk gedhe dadi wong aji 
[ besU? gədhe dadi wↄƞ aji ] 
Ngaji iku okeh ragade 
[ ƞaji iku ↄkεh ragate ] 
Ojo eman marang sangune  
[ ↄjↄ eman maraƞ saƞunə ] 
 
Bocah cilik ayo podho ngaji 
[ boca cili? ayo pↄdhↄ ƞaji ] 
Besuk gedhe supoyo ngerti  
[ besU? gədhe supↄyↄ ƞərti ] 
Ngaji iku suwe mangsane 
[ ƞaji iku suwe maƞsane ] 
Ojo wegah marang ragade  
[ ↄjↄ wəgah maraƞ aƞεle ] 
…. 
Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: 
…. 
„Sejak kecil diajar mengaji‟ 
„Besok besar jadi orang yang berarti‟ 
„Mengaji itu banyak biayanya‟ 
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„Jangan sayang-sayang kepada sangu nya‟ 
 
„Anak kecil ayo saling mengaji‟ 
„Besok besar agar mengerti‟ 
„Mengaji itu lama masanya‟ 
„Jangan bosan kepada sulitnya‟ 
…. 
 
Syiir pujian wali dalam bahasa Jawa tersebut memiliki makna yang 

mengandung maksud persuasif yakni berupa ajakan untuk menumbuhkan 

semangat mengaji sejak kecil meskipun rintangan dalam proses belajar 

mengaji itu tidak mudah. 

Keenam sifat pernyataan aspek makna tujuan atau maksud ini dapat 

melibatkan fungsi bahasa di dalam komunikasi. Seperti yang terlihat pada 

diagram yang dikemukakan oleh Leech (1974) di bawah ini: 

 SALURAN 

 

tentang            

Fungsi eskpresif fatik     direktif 

 

 Informasional aestetik 

Fungsi bahasa secara umum adalah komunikasi. Jika mengkaji fungsi 

bahasa sebagai komunikasi dalam kaitannya dengan masyarakat dan 

pendidikan secara lebih terperinci, maka dapat dibedakan menjadi beberapa 

golongan diantaranya adalah fungsi kebudayaan, fungsi perorangan, dan 

fungsi pendidikan. 

 

Pesan 
Pendengar/ Pembaca Pembicara/Penulis 

Pokok Persoalan 
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1.7.3.1 Fungsi Kebudayaan 

Suatu kebudayaan dilahirkan dalam perorangan kebanyakan dengan 

bantuan bahasa. Fungsi kebudayaan disini adalah sebagai sarana 

perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventaris ciri-ciri 

kebudayaan.   

1.7.3.2 Fungsi Perorangan 

Fungsi perorangan ini mengacu kepada pemikiran Halliday (dalam 

Nababan:1993) yakni bahwa klasifikasi penggunaan bahasa itu terdiri dari 

enam fungsi yakni (a) Instrumental; (b) Menyuruh (regulatory); (c) Interaksi; 

(d) Kepribadian (personal); (e) Informasi. 

1.7.3.3 Fungsi Pendidikan 

Fungsi-fungsi bahasa pada kelompok ini banyak didasarkan pada tujuan 

penggunaan bahasa dalam pendidikan dan pengajaran. Fungsi pendidikan ini 

terbagi menjadi empat subfungsi: (1) Fungsi integratif, yang memberikan 

penekanan pada penggunaan bahasa sebagai alat yang membuat anak didik 

ingin dan sanggup menjadi anggota dari suatu masyarakat; (2) Fungsi 

instrumental, ialah penggunaan bahasa untuk tujuan mendapat keuntungan 

material, memperoleh pekerjaan, meraih ilmu, dan sebagainya; (3) Fungsi 

kultural, ialah penggunaan bahasa sebagai alat mengenal dan menghargai 

sesuatu sistem nilai dan cara hidup, atau kebudayaan suatu masyarakat; (4) 

Fungsi penalaran, yang memberi lebih banyak tekanan dan penguunaan 

bahasa sebagai alat berpikir dan mengerti serta menciptakan konsep-konsep 

dengan pendek untuk bernalar. 
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1.8 Operasionalisasi Konsep 

Penelitian ini mengandung beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan. 

Konsep-konsep yang ada dalam sebuah penelitian harus diperjelas karena 

sebuah penelitian tidak dilaksanakan hanya dengan menggunakan konsep 

yang bersifat umum.  

Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bentuk : Merupakan ekspresi yang dapat dicerap dengan pancaindra, yaitu 

berupa rangkaian kata dalam syiir pujian wali dalam bahasa Jawa 

yang ditemukan dan dianalisis. 

Makna : Merupakan suatu pesan atau informasi yang disampaikan melalui 

simbol-simbol bahasa.  

Fungsi : Merupakan peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis 

yang lebih luas. Fungsi syiir pujian wali dalam bahasa Jawa 

terkait dengan aspek makna “tujuan” dalam semantik. 

Syair : Salah satu jenis puisi yang memiliki susunan (diksi, rima, bait, 

dan baris) yang terstruktur sehingga memiliki nilai estetik. 

Pujian : Merupakan syair-syair yang dilagukan oleh hamba Allah secara 

bersama-sama sebelum salat berjemaah dilaksanakan, berisi 

tentang kebesaran Allah dan cerita-cerita Nabi serta berisi ajaran 

yang sesuai dengan syariat Islam.  
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1.9 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara kerja yang meliputi prosedur, teknik, dan 

alat yang dipilih untuk melaksanakan penelitian. Metode merupakan sesuatu 

yang sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat menemukan penjelasan 

yang diharapkan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni 

mendeskripsikan bentuk, makna, dan fungsi syiir pujian wali dalam bahasa 

Jawa bagi masyarakat muslim di Gresik yang ada dalam kajian semantik. 

Menurut Sudaryanto (1982:62), istilah deskriptif itu menyarankan bahwa 

penelitian yang dilakukan semata-mata berdasarkan fakta yang ada, sehingga 

yang dihasilkan atau yang dicatat berupa uraian yang sifatnya paparan yang 

apa adanya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga tahap, yakni 

pengumpulan data dari lapangan (masyarakat) yang berhubungan dengan 

pengamatan (observasi). Sebelum metode pengumpulan data, dijelaskan 

sumber data yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik rekam, simak, catat, serta wawancara langsung 

dengan masyarakat muslim di Gresik;  analisis data untuk mendapatkan pola-

pola umum dalam tindak laku berbahasa secara kualitatif. Maksudnya adalah 

dengan menyajikan suatu gambaran keadaan dalam tindak berbahasa yang 

disertai dengan kesimpulan sementara dan dilengkapi dengan interpretasi 

mendalam dari data yang diperoleh; penyajian data yang didasarkan pada 

penemuan kaidah-kaidah pada tahapan sebelumnya yang kemudian disajikan 
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dalam bentuk informal. Metode penyajian informal adalah penulisan dengan 

kata-kata biasa walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya. 

1.9.1 Sumber Data 

Data mengenai syiir pujian wali dalam bahasa Jawa pada 

penelitian ini dikumpulkan dari tiga masjid dan langgar beserta anggota 

jemaahnya yang ada di wilayah Gresik. Wilayah Gresik yang dijadikan 

sebagai sumber data adalah wilayah Kecamatan Bungah, Sidayu, dan 

Pangkah. Masjid yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk 

mendapatkan data kebahasaan yakni masjid dan musala warga 

Nahdhatul Ulama (NU) sebagai aliran Islam yang masih menjaga dan 

melantunkan syiir pujian sebelum salat. Masjid tersebut adalah Masjid 

Jami’ Baitul Abror, yang terletak di jalan Airlangga 05/III Abar Abir 

Bungah; Masjid Jami’ Al-Hidayah, Sambi Pondok Sidayu; dan Masjid 

Jami’ Baiturrahman, Glatik Ujung Pangkah. Sementara itu, musala yang 

yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Musala At-Taqwa, 

Kemangi Bungah; Musala Baiturrahman, Gedangan Sidayu; Musala Al-

Fatih, Karangrejo Ujung Pangkah. Selain data dari tiga masjid dan 

musala tersebut, penelitian ini juga menggunakan lima informan untuk 

memperkuat data-data penelitian.  

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 

penyimakan, teknik rekam dan catat, serta percakapan. Hal pertama 

yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan penyimakan dengan teknik 
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libat cakap. Teknik libat cakap adalah menyimak penggunaan bahasa 

dengan ikut berpartisipasi dalam proses pembicaraan. Dalam teknik ini, 

syiir pujian yang telah dikategorikan menjadi sebuah data yang ada di 

masjid dan langgar didengarkan. Kemudian ikut berpartisipasi untuk 

melantunkan syiir pujian wali dalam bahasa Jawa sembari menunggu 

jemaah yang lain datang dan sebelum imam berada di tempatnya untuk 

salat jemaah dimulai. Dalam teknik simak ini, disertai juga teknik 

rekam untuk merekam data syiir pujian wali dalam bahasa Jawa yang 

masih berupa bahasa lisan. Kemudian setelah itu, syiir pujian wali 

dalam bahasa Jawa ditranskip dalam kartu data, sehingga menjadi 

sebuah teks yang menjadi data-data kebahasaan.  

Tahap kedua adalah melakukan wawancara atau percakapan 

kepada masyarakat muslim di Gresik sesuai dengan kriteria informan. 

Kriteria informan tersebut adalah (1) orang yang masih aktif berjemaah 

di masjid atau langgar; (2) merupakan seorang muslim yang mengerti 

syiir pujian wali dalam bahasa Jawa; (3) memiliki mobilitas rendah, 

tidak pernah meninggalkan wilayah dalam waktu lebih dari enam bulan. 

Hal ini disebabkan jika seseorang meninggalkan wilayahnya lebih dari 

enam bulan, dikhawatirkan perubahan keadaan wilayah tempat 

tinggalnya cukup signifikan. Tidak terkecuali dengan tradisi pujian di 

masjid dan musalanya. (4) berusia kurang lebih 28-55 tahun. Hal ini 

disebabkan pada usia-usia tersebut seseorang sudah memiliki pekerjaan 
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tetap dan dapat dipastikan tidak akan meninggalkan wilayah tempat 

tinggalnya dalam waktu lebih dari enam bulan. 

Tahap wawancara dilakukan dengan semi terstuktur, sehingga 

peneliti dapat mengajukan pertanyaan sebagai kerangka awal yang 

memungkinkan adanya eksplorasi dalam menggali informasi lain. 

Dalam teknik wawancara ini diikuti dengan teknik rekam dan catat 

untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data dari informan.  

1.9.3 Metode Analisis Data 

Tahap yang dilaksanakan setelah data terkumpul adalah analisis 

data. Pada tahapan ini, hal yang dilakukan adalah (1) data yang telah 

terkumpul dari penyimakan dan wawancara dikumpulkan dan dicatat 

pada kartu data; (2) data yang berkaitan dengan bentuk syiir pujian wali 

dalam bahasa Jawa dianalisis dengan menggunakan teori diksi (pilihan 

kata), sehingga diperoleh bentuk-bentuk makna dalam kata pada syiir 

pujian wali dalam bahasa Jawa seperti bentuk perintah, larangan, 

imbauan, dll. dan teori gaya bahasa yang dilihat dari sudut bahasa syiir 

pujian wali dalam bahasa Jawa berdasarkan struktur kalimat dan 

langsung tidaknya makna; (3) data yang berkaitan dengan makna 

dianalisis dengan menggunakan teori makna konseptual dan makna 

asosiasi untuk mengungkapkan makna yang tersirat pada syiir pujian 

wali dalam bahasa Jawa baik dari segi internal dan eskternalnya; dan 

(4) data yang berkaitan dengan fungsi syiir pujian wali dalam bahasa 

Jawa dianalisis dengan menggunakan teori aspek makna tujuan: baik 
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berupa deklaratif, naratif, persuasif ataupun lainnya yang berkaitan 

dengan fungsi bahasa dalam komunikasi, seperti fungsi pendidikan 

“kulturan dan instrumental” dan fungsi perorangan “informasi”. Terkait 

dengan fungsi syiir pujian wali dalam bahasa Jawa bagi masyarakat 

muslim di Gresik, selain dianalisis dengan menggunakan teori, 

dilakukan pula pemerian data sesuai dengan wawancara dengan lima 

informan; (5) setelah data dianalisis berdasarkan teori dan hasil 

wawancara tersebut, langkah selanjutnya yaitu berusaha untuk 

menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi syiir pujian wali dalam bahasa 

Jawa secara jelas dan terperinci.  

1.9.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Tahap yang dilaksanakan setelah data selesai dianalisis adalah 

menyajikan hasil analisis data. Dalam pelaksanaannya, hasil analisis 

data itu dapat disajikan secara formal dan informal. Namun, dalam 

penyajian hasil analisis data pada penelitian ini adalah secara informal. 

Maksudnya adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan 

kata-kata biasa.  

 

1.10 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Masing-masing bab 

membahas suatu bahasan tertentu yang menunjang penelitian ini. Bab 

tersebut yaitu: 
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a. Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari sepuluh subbab, yaitu 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

operasionalisasi konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II berisi tentang gambaran objek penelitian. 

c. Bab III berisi tentang analisis data yang mengulas bentuk, makna, dan 

fungsi syiir pujian wali dalam bahasa Jawa. 

d. Bab IV berisi simpulan dan saran mengenai hasil penelitian. 
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