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Uṣūl 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah +  ya’ mati 

 الزهيلي

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 



xi 

 

 

 

 الدولة 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن 

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 ’Ditulis As-Samā السماء 

 Ditulis Asy-Syams الشمش

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut 
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ABSTRAK 

Kultur masyarakat Ternate memiliki local wisdom dalam bentuk tradisi lisan 

yang terkonstruk dalam hal komunikasi, dengan tujuan memperbaiki norma serta 

etika bermasyarakat. Tradisi lisan ini juga memiliki kesinambungan dengan ayat-

ayat al-Qur’an, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menampakkan bagian 

dari proses komunikasi dakwah pada masyarakat Ternate dan bentuk integrasi 

budaya Islam lokal pada konteks sosial-modern, dengan meliputi tiga rumusan 

masalah, pertama, bagaimana eksistensi tradisi lisan sebagai alat komunikasi 

antar masyarakat ?, kedua, bagaimana integrasi budaya Islam lokal (tradisi lisan 

Ternate) sebagai komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern?, ketiga, 

Bagaimana tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi) tradisi lisan sebagai bagian 

komunikasi dakwah pada masyarakat Ternate ?  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research 

(penelitian lapangan) yang berlokasi di Ternate. Subjek penelitian ini terdapat 

pada masyarakat Ternate. Para informan meliputi tokoh masyarakat dan tokoh 

agama yang juga merupakan bagian dari sumber data primer penelitian. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip-arsip dalam bentuk buku dan karya 

tulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan cara reduksi, penyajian data dan 

kesimpulan. Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan pragmatik. Selain 

itu, teori yang diaplikasikan adalah teori speech act dari John L. Austin. 

Hasil penelitian menemukan bahwa tradisi lisan Ternate dalam kinerjanya 

membutuhkan komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan lewat 

bahasa yang dikembangkan tidak hanya berasal dari individu, tetapi komunitas 

dan mengandung kebenaran yang penting. Dalam konteks ini, komunikasi dapat 

menjalankan fungsi informatif dan komunikatifnya. Tradisi lisan Ternate di 

kalangan masyarakat dapat didengarkan dan dihayati secara bersama-sama pada 

saat melihat satu peristiwa tertentu termasuk dalam konteks sosial-modern. 

Tradisi lisan Ternate, mengandung gagasan, pikiran, ajaran dan nilai-nilai moral. 

Tujuan utamanya adalah menguatnya ikatan batin di antara anggota masyarakat 

dalam bentuk  solidaritas sosial (ukhuwah). Selain itu, Instrumen dalam sastra 

lisan Ternate yang merupakan ungkapan pesan spiritual yang terkandung pesan 

moral agama sesungguhnya merupakan keterwakilan dari ayat al-Qur’an dan 

Hadis sebagai sumber utama agama Islam. Tradisi lisan atau sastra lisan Ternate 

juga memiliki sisi tindak tutur yang terbagi dalam lokusi, ilokusi, perlokusi. 

Dalam penelitian penulis pada tuturan tradisi lisan dapat menjadi komunikasi 

dakwah pada masyarakat Ternate. Hal ini dapat dicontohkan pada salah satu 

tradisi lisan yakni Eli-eli susunyinga demo ma dero afa, mara cobo sala demo 

kanang (Ingat-ingatlah kata yang tepat, jangan sampai salah memilih kata). 

Tuturan ini termasuk dalam perspektif pragmatik tindak lokusi pada bentuk tindak 

tutur lokusi pernyataan (Deklaratif) Tuturan ini memiliki nilai kesantunan dan 

berelevansinya pada beberapa ayat QS. al-Baqarah (2): 83. Sastra lisan Ternate juga 

memiliki beberapa fungsi tuturan diantaranya terima kasih, simpati, menyatakan 

sikap, pengharapan dan  pertentangan. 

Kata Kunci: Tradisi Lisan, Komunikasi Dakwah, Tindak Tutur, Masyarakat 

Ternate 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kultur masyarakat Ternate memiliki local wisdom dalam bentuk tradisi lisan 

yang terkonstruk dalam hal komunikasi, yakni dolabololo1, dalil tifa2 dan dalil 

moro,3 yang berasal dari ungkapan perasaan dan nasihat para orang tua zaman 

dahulu, dengan tujuan memperbaiki norma serta etika bermasyarakat, terutama 

pada soal berkomunikasi. Tradisi lisan ini merupakan bagian dari sastra yang 

bersifat naratif dan kerakyatan seperti, legenda mite dan fabel sebagai bagian dari 

budaya lokal masyarakat Ternate.4 Selain itu, tradisi lisan ini juga memiliki 

kesinambungan dengan ayat-ayat al-Qur’an, sehingga dengan adanya penelitian 

ini dapat menampakkan bagian dari proses komunikasi dakwah5 pada masyarakat 

Ternate dan bentuk integrasi budaya Islam lokal pada konteks sosial-modern.   

 
1 Dola bololo memiliki beberapa bentuk yakni ungkapan, pernyataan perasaan dan pendapat 

dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dola bololo juga menjadi gambaran sikap masyarakat untuk 

menyampaikan perasaan atau argumentasi secara baik, agar dengan menggunakan pribahasa 

kepada orang lain. Lihat, Usman Nomay, “Petuah Bijak Syair-Syair Lokal Ternate”,  Pusaka 

Jurnal (Vol. 7, No. 1, 2019), 7-8 
2 Suatu bentuk peribahasa, pernyataan suatu pendapat yang sifatnya merupakan petunjuk 

dan nasihat diungkapkan berbentuk dalil al-Qur’an dan hadis. Lihat, Usman Nomay, “Petuah Bijak 

Syair-Syair Lokal Ternate”., 9 
3 Dalil Moro adalah puisi sastra lama untuk mengungkapkan perumpamaan yang berbentuk 

dalil untuk ditiru. Lihat, Usman Nomay, “Petuah Bijak Syair-Syair Lokal Ternate”., 9 
4 Departemen Pendidikan Nasional, Sastra Lisan Ternate: Analisis Struktur dan Nilai 

Budaya, (Jakarta: Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2000), v 
5 Kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, dimana da‟i mengkomunikasikan pesan 

dakwah kepada mad’u baik secara perorangan maupun kelompok. Secara teknis, dakwah adalah 

komunikasi da’i (komunikator) dan mad’u (komunikan). Semua hukum yang berlaku dalam ilmu 

komunikasi berlaku juga dalam dakwah, dan bagaimana mengungkapkan apa yang tersembunyi 

dibalik perilaku manusia dakwah sama juga dengan apa yang harus dikerjakan pada manusia 

komunikan. Komunikasi sifatnya lebih netral dan umum, sedangkan dalam dakwah terkandung 
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Penelitian ini menggunakan teori speech act. Salah satu jurnal dengan judul 

Teori Tindak Tutur Dalam Studi Linguistik Pragmatik, oleh  Akhmad Saifudin, 

menggunakan teori tindak tutur (speech act) yang dikemukakan oleh John L. 

Austin dan John R. Searle, dengan mempertimbangkan tiga level atau komponen 

ucapan: tindakan lokusi (pembuatan pernyataan yang bermakna, mengatakan 

sesuatu yang dipahami pendengar), tindakan ilokusi (mengatakan sesuatu dengan 

tujuan, seperti menginformasikan), dan tindakan perlokusi (mengatakan sesuatu 

yang menyebabkan seseorang untuk bertindak).6 Sehingga dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan aplikasi tiga level makna ucapat tersebut dengan 

mengambil sampel pada tradisi lisan Ternate. 

Pada literatur penelitian tentang tradisi lisan masyarakat Ternate, penulis 

menemukan beberapa penelitian dalam kajian deskriptif, sejarah, filosofis, sastra 

serta budaya, beberapa diantaranya, penelitian dari Usman Nomay, Petuah Bijak 

Syair-Syair Lokal Ternate, yang membincang seputar deskripsi mengenai petuah 

bijak atau tradisi lisan dengan berbentuk sastra atau pantun dan mengandung nilai 

asimilasi relasi sosial yang sangat signifikan. Bait-demi bait secara keseluruhan 

menggambarkan keanekaragaman pola pikir dan pola berbuat yang bermartabat. 

Syair-syair dalam bentuk petuah bijak ini pada esensinya menampilkan sifat 

humanis dan sifat religius.7 Penelitian lain dalam ranah filosofis terdapat pada 

penelitian dari Syahnunan Pora, Tinjauan Filosofis Kearifan Lokal Sastra Lisan 

 
nilai kebenaran dan keteladanan Islam. Lihat, Andi Dermawan dkk (ed), Metodologi Ilmu 

Dakwah, (Yogyakarta: LESFI, 2002), 45 
6 Akhmad Saifudin, “Teori Tindak Tutur Dalam Studi Linguistik Pragmatik”, LITE, Vol. 

15, No. 1, Maret 2019. 
7 Usman Nomay, “Petuah Bijak Syair-Syair Lokal Ternate”., 
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Ternate, menjelaskan tradisi lisan tersebut merupakan bagian dari filosofi budaya 

yang lebih manusiawi. Dengan menggambarkan harmoni alam dan sang pencipta 

adalah bentuk yang menjadi satu.8 Penelitian yang digagas penulis dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada titik komunikasi dengan menggunakan teori 

speech act. 

Dalam penjelasan tentang teori speech act. John L. Austin mengatakan, 

dalam hal memahami bahasa yang pragmatis seperti tradisi lisan, tidak sekedar 

dilihat dari segi berkomunikasi dan bertutur kata, melainkan penting melihatnya 

dari sikap atau perbuatan. Hakikat filosofis dari teori ini, hendak membantah cara 

berpikir “positivisme logis” yakni suatu statement harus mendeskripsikan keadaan 

faktual dan memiliki hubungan positif dengan kenyataan. Artinya, segala macam 

pernyataan harus dapat dilihat benar dan salahnya, atau ’psuedo-statements’9, 

yang kemudian disebut oleh dalam teori Austin sebagai bagian dari ”descriptive 

fallacy”10. 

Austin ingin menjelaskan bahwa, ketika seseorang mengucapakan sebuah 

kalimat, ia tidak hanya dalam kedudukan mendeskripsikan, tetapi juga melakukan 

tindakan atas apa yang dideskripsikan. Artinya, seseorang yang mengeluarkan 

pernyataan, memiliki kewajiban moral mengekspresikannya dalam bentuk 

 
8 Syahnunan Pora, “Tinjauan Filosofis Kearifan Lokal Sastra Lisan Ternate”, Jurnal 

UNIERA (Vol. 3, No. 1, 2014) 
9 Jenis ucapan yang tidak melukiskan realitas. Lihat. John L. Austin, How to Do 

Things with Words (London: Oxford University Press, Brown, Penelope & Stepehent. Levinson. 

1987), 2 
10 Argumentasi yang diutarakan, tidak dapat menjawab fakta, juga tidak dapat 

dideskripsikan, yang kemudian hal ini disebut sebagai descriptive fallacy atau kesesataan untuk 

berpikir deskriptif.. Lihat. John L. Austin, How to Do Things with Words., 1-3 
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tindakan secara nyata. Austin ingin mengarahkan problematika logis ke arah 

perilaku yang etis. Dikarenakan bahasa keseharian yang sangat beragam dan 

ekspresif tidak hanya dapat diselesaikan dengan bahasa logis. Komunikasi 

keseharian memiliki signifikansi yang sangat terlihat hingga dapat merubah suatu 

kondisi pada keadaan sosial. Hal ini dikarenakan bahasa dan ucapan pada 

komunikasi keseharian, bukan hanya ilmu atau argumentasi yang dapat 

diverifikasi berdasarkan keadaan faktual, akan tetapi memiliki kekuatan 

emosional, pengalaman yang bersifat subjektif, dan memiliki pesan moral yang 

mendalam. 11 

Dari pemaparan tersebut, dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang 

diskursus sastra lisan masyarakat Ternate dalam konteks ilmu komunikasi dakwah 

dengan menggunakan teori speech act dalam rangka melakukan integrasi budaya 

Islam lokal pada konteks sosial-modern, salah satunya meng-counter dampak 

modernitas yang buruk di masyarakat Ternate. Bagi beberapa negara Barat yang 

stabil, modernisasi merupakan perubahan sosial kemasyarakat ke arah ekonomis 

dan politis,12 membawa dampak negatif dalam konteks komunikasi antara sesama 

yang dinilai tidak sopan dengan menggunakan bahasa-bahasa tidak etis pada 

masarakat Ternate, hal ini juga didukung dengan semakin mudahnya mengakses 

situs atau tontonan yang tidak mendidik, sehingga munculnya sikap apatis yang 

membuat beberapa individu dalam masyarakat menjadi lupa tentang 

kedudukannya sebagai makhluk sosial. Selain itu, dampak negatif lainnya yakni 

 
11 John L. Austin, How to Do Things with Words., 4-5 
12 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), 78 
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lunturnya jati diri karena dengan bangga masyarakat mengangunggkan hal yang 

bersifat western (kebarat-baratan) terutama dalam hal berkomunikasi.13 Pesan 

yang ada dalam tradisi lisan Ternate yang memuat makna-makna Islami karena 

berasal dari ayat-ayat al-Qur’an, tidak hanya berhenti di lisan si penutur saja, akan 

tetapi diaplikasikan dalam bentuk tindakan. Tuturan dan tindakan inilah penulis 

sebut dengan integrasi budaya Islam lokal (tradisi lisan Ternate) sebagai 

komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern. 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan di atas kemudian penulis merumuskan beberapa masalah 

yang akan dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana eksistensi tradisi lisan sebagai alat komunikasi antar masyarakat 

?  

2. Bagaimana integrasi budaya Islam lokal (tradisi lisan Ternate) sebagai 

komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern? 

3. Bagaimana tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi) tradisi lisan sebagai 

bagian komunikasi dakwah pada masyarakat Ternate ?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

Setelah diargumentasikan latar belakang masalah dan rumusan masalah 

pada penelitian ini, adapun tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini, yakni: 

 
13 Aspariyana, Dampak Modernisasi Perilaku Terhadap Budaya, https://teraju.umrah.ac.id/, 

diakses tanggal 12 Februari 2020, pukul 12.56 

https://teraju.umrah.ac.id/
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1. Mengetahui eksistensi tradisi lisan sebagai alat komunikasi antar 

masyarakat. 

2. Mengetahui integrasi budaya Islam lokal (tradisi lisan Ternate) sebagai 

komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern. 

3. Mengetahui tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi) tradisi lisan sebagai 

bagian komunikasi dakwah pada masyarakat Ternate.  

Secara teoritik kegunaan penelitian ini memberi informasi dan juga solusi 

kepada pihak masyarakat atau peneliti lain tentang tradisi lisan Ternate dengan 

menggunakan teori speech act. Sedangkan secara praktis, penelitian ini 

memberikan kritikan sebagai upaya untuk membaca fenomena sosial yang terjadi 

dan menambah gagasan keilmuan. 

D. Literatur Review 

Dalam pencarian penulis tentang beberapa literatur tentang teori speech act, 

penulis menemukannya pada jurnal dengan judul Teori Tindak Tutur Dalam Studi 

Linguistik Pragmatik, oleh  Akhmad Saifudin, pada jurnal LITE, Volume 15 

Nomor 1, Maret 2019. Penelitian ini menggunakan teori tindak tutur yang 

dikemukakan oleh John L. Austin dan John R. Searle, yang mempertimbangkan 

tiga level atau komponen ucapan: tindakan lokusi (pembuatan pernyataan yang 

bermakna, mengatakan sesuatu yang dipahami pendengar), tindakan ilokusi 

(mengatakan sesuatu dengan tujuan, seperti menginformasikan), dan tindakan 
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perlokusi (mengatakan sesuatu yang menyebabkan seseorang untuk bertindak).14 

Penelitian ini sebagai ulasan terkait dengan kinerja teori, sehingga letak perbedaan 

berada pada objek penelitian yang telah ada pada penelitian ini dengan mengambil 

sampel pada tradisi lisan Ternate. 

Penelitian selanjutnya berjudul Peribahasa Jawa Dalam Perspektif Teori 

Speech Act John Langshaw Austin, oleh Etty Perwitasary R. Penelitian ini melihat 

kinerja teori speech act dengan objek peneltian pada pribahasa Jawa yang 

mengandung makna diantaranya nasihat yang mengajarkan masyarkat untuk 

hidup dengan kepedulian terhadap sesama yang dapat dicerminkan dalam sikap 

gotong royong, saling membantu. Makna larangan yang berisi hal-hal yang tidak 

dilakukan oleh masyarakat Jawa, agar hal yang buruk tidak terjadi. Makna-makna 

yang berisi cerminan hidup masyarakat Jawa dapat dipelajari oleh khalayak 

umum. Makna tersebut dalam penelitian ini dijadikan teladan dengan analisis 

tindak tutur Austin sehingga membantu memperjelas maksud tuturan dalam 

Peribahasa Jawa.15 

Selanjutnya, penelitian yang diteliti oleh Evrin Septya Lilasa Siagian, 

Sarwiji Suwandi, dan Andayani, berjudul Tindak Tutur dan Fungsi Tuturan 

Ekspresif Pemelajar Bipa Asal Polandia di UPT Bahasa UNS, pada jurnal Lingua 

Didaktika, Volume 12 No 1, 2018. Penelitian ini mengeksplorasi tentang tindak 

tutur yang meliputi lokusi, ilokusi, perlokusi, dan tuturan ekspresif dari para 

pembelajar asing dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, dengan 

 
14 Akhmad Saifudin, “Teori Tindak Tutur Dalam Studi Linguistik Pragmatik”., 
15 Etty Perwitasary R., “Peribahasa Jawa Dalam Perspektif Teori Speech Act John 

Langshaw Austin”, (Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2018). 
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menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat jenis tindak tutur dalam aktivitas pembelajaran mereka, hal ini 

dicontohkan dengan bagaimana mereka mengucapkan beberapa kalimat dan 

aktivitas mereka selama pembelajaran.16  

Dari segi penelitian tentang komunikasi penulis menampilkan salah satu 

penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Dakwah (Strategi Komunikasi 

Dakwah Majelis Dzikirdan Sholawat Jamuro Surakarta)” Fakultas Komunikasi 

dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini melihat 

strategi komunikasi dakwah yang digunakan Jamuro dengan cara menentukan 

target khalayak yang ingin dicapai oleh Jamuro adalah umat Islam pada 

khususnya, dan masyarakat Kota Solo pada umumnya. Media yang digunakan 

dengan komunikasi secara langsung, media cetak, dan media radio, komunikator 

dalam dakwah yang dilakukan Jamuro adalah tim dakwah yang mengerti dan 

paham dakwah Islam yang dilakukan Jamuro pesan yang ingin disampaikan 

JAMURO dalam dakwahnya yaitu ingin mempertahankan budaya membaca 

tahlilan, daan pembacaan sholawat pada masyarakat Kota Solo. Penelitian ini 

penulis gunakan sebagai bahan acuan dalam mengkontekskan strategi komunikasi 

dakwah dengan menggunakan media tradisi lisan pada masyarakat Ternate.17  

 
16 Evrin Septya Lilasa Siagian, Sarwiji Suwandi, dan Andayani, “Tindak Tutur dan Fungsi 

Tuturan Ekspresif Pemelajar Bipa Asal Polandia di UPT Bahasa UNS”, Lingua Didaktika, (Vol. 

12 No. 1, 2018). 
17 Amien Wobowo, “Strategi Komunikasi Dakwah (Strategi Komunikasi Dakwah Majelis 

Dzikirdan Sholawat Jamuro Surakarta”, (Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah, Surakarta, 2015). 
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Penelitian dari Abdul Azis Rumata tentang “Urgensi Komunikasi Dakwah 

Dalam Upaya Mengatasi Konflik Masyarakat Islam Di Kecamatan Namlea 

Kabupaten Buru”. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang sering terjadi 

antar masyarakat Islam, dipicu oleh tindakan para pemuda dengan penyebab 

utama adalah tradisi pesta joget dan konsumsi minuman keras. Untuk memberikan 

pemahaman tentang indahnya kerukunan dengan senantiasa menekankan bahwa 

sesama muslim adalah saudara, dilakukan melalui proses komunikasi dalam 

kiprah dakwah Islam. Proses komunikasi dakwah dalam hal ini masih tetap 

dipandang urgen sebagai sumber pembinaan dalam upaya mencapai kerukunan 

masyarakat Islam di Kecamatan Namlea. Penelitian ini memiliki kesamaan salah 

satu signifikansi penelitian ini yakni pada sisi komunikasi dakwah dalam 

mengentaskan problem sosial-modern, namun berbeda dalam hal konten yakni 

penulis menggunakan tradisi lisan dan juga teori speech act pada penelitian ini.18 

Literatur review tentang tradisi lisan di masyarakat Ternate, penulis 

menemukan beberapa penelitian yang membincang tentang hal tersebut. Seperti 

halnya,  penelitian dengan judul Petuah Bijak Syair-Syair Lokal Ternate, oleh 

Usman Nomay (Pusaka Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2019). Penelitian ini 

mendeskripsikan mengenai petuah bijak atau tradisi lisan dengan berbentuk sastra 

atau pantun dan mengandung nilai asimilasi relasi sosial yang sangat signifikan. 

Bait-demi bait secara keseluruhan menggambarkan keanekaragaman pola pikir 

 
18 Abdul Azis Rumata, “Urgensi Komunikasi Dakwah Dalam Upaya Mengatasi Konflik 

Masyarakat Islam di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru”, (Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin, Makassar, 2012). 
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dan pola berbuat yang bermartabat. Syair-syair dalam bentuk petuah bijak ini pada 

esensinya menampilkan sifat humanis dan sifat religius.19  

Pada ranah filosofis terkait dengan tradisi lisan di masyarakat Ternate, 

terdapat pada penelitian dengan judul, Tinjauan Filosofis Kearifan Lokal Sastra 

Lisan Ternate, (Jurnal UNIERA, Vol. 3, No. 1, 2014) oleh Syahnunan Pora, yang 

menyatakan bahwa tradisi lisan tersebut merupakan bagian dari filosofi budaya 

yang lebih manusiawi. Dengan menggambarkan harmoni alam dan sang pencipta 

adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.20 Adapun penelitian lain dengan 

basis sama namun pada ruang lingkup berbeda dengan judul Identifikasi Nilai 

Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan Masyarakat Ternate, yang juga diteliti oleh 

Syahyunan Pora (Jurnal ETNOHISTORI, Vol. III, No. 1, Tahun 2016). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa tradisi lisan diposisikan sebagai wadah penyaring 

dampak negatif dari arus modernisasi yang tidak relevan dengan konteks 

kehidupan masyarakat. Sastra lisan sebagai bagian dari tradisi masyarakat 

Ternate, memiliki misi untuk membimbing, menasehati, dan dapat dijadikan 

pedoman moral untuk menjalani kehidupan.21 

Dilihat dari hasil observasi, problem sosial-modern di masyarakat Ternate 

memiliki dampak yang begitu buruk dari cara dan proses berkomunikasi antar 

sesama, masyarakat lebih menerima budaya modernitas secara taken for granted 

sehingga bahasa, tutur kata, sikap berkomunikasi seringkali menggunakan kalimat 

 
19 Usman Nomay, “Petuah Bijak Syair-Syair Lokal Ternate”., 
20 Syahnunan Pora, “Tinjauan Filosofis Kearifan Lokal Sastra Lisan Ternate” 
21 Syahyunan Pora, “Identifikasi Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan Masyarakat 

Ternate”, Jurnal ETNOHISTORI, (Vol. III, No. 1, 2016) 
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kotor serta gimick yang tidak sesuai dengan kultur kehidupan masyarakat Ternate. 

Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang memiliki siginifikansi pada ranah 

komunikasi dakwah dengan membawa konten tradisi lisan. Dalam deskripsi 

semua literatur terdahulu juga, penulis tidak menemukan kajian dalam ranah 

komunikasi dakwah tentang tradisi lisan, sehingga dalam penelitian ini, dengan 

menggunakan teori speech act pada tradisi lisan penulis akan mengkonstruk 

integrasi budaya Islam lokal pada konteks sosial-modern sebagai bagian dari 

komunikasi dakwah pada masyarakat Ternate.  

E. Kerangka Teori 

1. Teori Speech Act 

Austin menjelaskan bahwa ucapan adalah bagian dari tindak tutur, yang 

dinamainya dengan speech-acts. Lewat teori ini, Austin ingin menaruh setiap 

ungkapan yang dikeluarkan oleh seseorang, harus berada dalam wilayah 

tindakan, dengan tujuan untuk mengubah suatu kenyataan yang dihadapi.22 

Austin mengatakan; 

”... to say something is to do something, or in saying something we do 

something, and even by saying something we do something.” 

Lewat pernyataan di atas, Austin kemudian membaginya dalam tiga jenis 

yakni, locutionary act, illocutionary act, dan perlocutionarary act. Ketiga jenis 

tindakan tersebut memiliki ciri-ciri dan dampak yang berbeda bagi pendengar.  

 
22 John L. Austin, How to Do Things with Words., 94 
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a. Locutionary act23. Tindakan pertama ini merupakan perkataan dengan 

referensi akan tetapi dari segi makna tertentu bisa benar atau salah.  

b. Illocutionary act adalah perkataan yang mempunyai kekuatan untuk 

membuat pendengar melakukan apa yang dikatakan. Fase ini dilihat 

sebagai langkah kedua setelah locutionary act.  

c. Perlocutinary act adalah tindakan pada fase ini memiliki pengaruh yang 

sangat kuat, dikarenakan apa yang dikatakan oleh penutur memiliki 

pesan yang mendalam dan mengarah pada hal batiniah, serta 

mempengaruhi psikologis pendengar. Langkah ketiga ini, merupakan 

bentuk aksi tindakan nyata, setelah menerima pesan dan kesan.24 

Langkah-langkah teori speech act dari John L. Austin ini, kemudian penulis 

akan mengaplikasikan pada penelitian ini guna membaca problematika dari 

segi tradisi lisan dalam bentuk integrasi budaya Islam lokal (tradisi lisan 

Ternate) sebagai komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern. Pesan yang 

ada dalam tradisi lisan Ternate yang memuat makna-makna Islami karena 

berasal dari proses vernakularisasi al-Qur’an ke dalam bahasa Ternate, tidak 

hanya berhenti di lisan si penutur saja, akan tetapi diaplikasikan dalam bentuk 

tindakan. Tuturan dan tindakan inilah penulis sebut dengan integrasi budaya 

Islam lokal (tradisi lisan Ternate) sebagai komunikasi dakwah pada konteks 

sosial-modern. 

 
23 John L. Austin, How to Do Things with Words., 97 
24 K. Bertens, Etika (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 62. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik dengan memfokuskan 

pada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. 

Kajian pragmatik menekankan pada dua tipe makna yaitu intended meaning 

dan interpreted meaning yaitu makna yang diinginkan oleh penutur dan makna 

yang diinterpretasikan oleh mitra tutur. Yang ada dalam pikiran mitra dalam 

kedua makna istilah tersebut mengolah dan membuat interpretasi yang 

diperolehnya saat memperoleh informasi ketika sedang berkomunikasi.25  

2. Komunikasi Dakwah 

Keilmuan komunikasi telah mencapai proses publikasi yang signifikan 

sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan dalam kajian secara ilmiah, 

eksistensinya telah menjadi suatu kebutuhan pengkajian dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan secara spesifik. Mengungkapkan tentang eksistensi, adalah 

sebagaimana identiknya membicarakan tentang keberadaan atau adanya 

sesuatu. Dengan demikian, komunikasi tidak terlepas dari keilmuan filsafat 

untuk memberikan penjelasan tentang keberdaan manusia dengan bentuk 

komunikasi yang berlaku pada dirinya.  

Akal merupakan salah satu anugerah Allah SWT., yang paling istimewa 

bagi manusia. Sudah sifat bagi akal manusia yang selalu ingin tahu terhadap 

segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia 

bukan dibawa sejak lahir karena manusia ketika dilahirkan belum mengetahui 

apa-apa. Ada dua bentuk pengetahuan, yaitu pengetahuan yang bukan 

 
25 Nadar, Pragmatik dan Penelitian Pragmatik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 2 
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berdasarkan hasil usaha aktif dari manusia dan pengetahuan yang berdasarkan 

hasil usaha aktif manusia. Pengetahuan pertama diperoleh manusia melalui 

wahyu, sedangkan pengetahuan kedua diperoleh manusia melalui indra dan 

akal. Pengetahuan dalam bentuk kedua ini ada yang disebut dengan 

pengetahuan indra, pengetahuan ilmu (sains), dan pengetahuan filsafat.26  

Proses memiliki pengetahuan merupakan wujud dari nilai komunikasi 

manusia, sehingga apa yang ditemukan atau dialami senantiasa terjadi proses 

komunikasi pula antara akal dan aplikasi dalam sikap serta perbuatan. Dalam 

ilmu filsafat terdapat istilah ontologi, yaitu berlakunya perenungan terhadap 

sesuatu yang ada, dengan kata lain tentang ontologi dimaksudkan dalam hal ini 

adalah untuk memberikan penjelasan serta kajian-kajian ilmiah tentang 

eksistensi, adanya, atau hakikat komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam 

bahasa Inggris communication berasal dari kata latin communicatio, dan 

bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya 

adalah sama makna. Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya 

dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung 

selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.  

Pengertian yang dipaparkan di atas sifatnya dasar, dalam arti kata bahwa 

komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak 

yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya 

informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu 

 
26 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam Filosof dan Filsafatnya, Cet. IV, (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2010), 2 
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agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan 

suatu perbuatan atau kegiatan, dan lain-lain. Lasswell mengatakan bahwa cara 

yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai 

berikut: Who Says What In Wich Channel To Whom With What Effect?.  

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu,adalah sebagai 

berikut:  

1. Komunikator (communicator, source, sender) 

2. Pesan (message) 

3. Media (channel, media) 

4. Komunikan (communicant, communicatee, receiver, recipient) 

5. Efek (effect, impact, influence)  

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni komunikasi secara 

primer yang menggunakan lambang (simbol) sebagai proses penyampaian 

pesan, dan komunikasi secara sekunder yang dalam proses penyampaian pesan 

oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. 

Diantara unsur-unsur komunikasi tersebut adalah; adanya pengirim pesan 

(komunikator), pesan (massage/isi), saluran (media/perantara pesan), penerima 

pesan (komunikan), dan balikan (feedback/respon penerima pesan).  
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Menurut Onong Uchjana Effendi, ilmu komunikasi adalah upaya yang 

sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi 

serta pembentukan pendapat dan sikap. Untuk memahami pengertian 

komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif, para peminat 

komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan Harold 

Lasswell dalam karyanya The Structure and function of Communication in 

Society. Menurut paradigma Lasswell, komunikasi harus meliputi unsur 

komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Maka Onong Uchjana 

Effendi menyimpulkan berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media yang menimbulkan efek tertentu.27 

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu 

maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, 

komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sejak 

dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Gerak dan tangis yang 

pertama kali pada saat ia dilahirkan adalah suatu tanda komunikasi.28 Begitu 

pentingnya komunikasi dalam hidup manusia untuk senantiasa dikaji sebagai 

suatu disiplin ilmu secara spesifik, maka Harold D. Lasswell mengemukakan 

bahwa fungsi komunikasi antara lain: 

1. Manusia dapat mengontrol lingkunganya 

 
27 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Cet. XXII; Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 10 
28 H.A.W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Cet.V. (Sinar Grafika Offset. 

Jakarta, 2008), 1 
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2. Manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada 

3. Dapat melakukan tranformasi warisan sosial kepada generasi 

berikutnya.29 

Manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya agar ia dapat tetap 

mempertahankan hidupnya. Ia harus mendapat informasi dari orang lain dan ia 

memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu mengetahui apa yang terjadi 

disekitarnya, di kotanya, di negaranya, dan semakin lama semakin ingin tahu 

apa yang terjadi di dunia.30 Strategi diperlukan dalam komunikasi. Strategi bisa 

diartikan sebagai rencana menyeluruh dalam mencapai suatu target meskipun 

tidak ada jaminan akan keberhasilannya. Istilah strategi memang banyak 

digunakan dalam dunia militer, namun di bidang lain pun tampaknya banyak 

juga yang menggunakannya meskipun dalam arti yang berbeda dan tujuan yang 

berbeda. Di dalam komunikasi, strategi berarti rencana menyeluruh dalam 

mencapai tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan-tujuan komunikasi dalam hal ini 

bisa bermacam-macam, bergantung pada medan komunikasi yang disentuhnya, 

misalnya komunikasi instruksional bertujuan untuk membelajarkan pihak 

sasaran (komunikan).  

Memotivasi sasaran agar selalu siap dan tertarik pada suatu pokok masalah 

(topik). Selanjutnya masalah strategi banyak dikaitkan dengan istilah metode, 

teknik, dan taktik. Ketiga istilah ini sebenarnya masih dalam lingkungan 

 
29 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Cet. XII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), 59 
30 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, Cet. 

II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 27. 
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strategi, hanya dua yang terakhir ini memiliki garapan yang lebih praktis, 

sempit dan rinci. Kalau dikatakan strategi komunikasi adalah perencanaan yang 

menyeluruh tentang kegiatan, maka metode komunikasi mempunyai arti yang 

lebih sempit dari itu, yaitu prosedur runtut yang digunakan untuk 

menyelesaikan dan menjelaskan aspek-aspek komunikasi.31  

Apabila seorang komunikator seperti dai, guru, instruktur ataupun praktisi 

komunikasi lainnya yang ingin menjelaskan suatu ide atau gagasan, maka salah 

satu strategi yang harus diterangkannya ialah masalah prinsip dari ide tadi. Dari 

proses komunikasi yang telah dikemukkakan di atas, terdapat salah satu 

cendikiawan muslim yang banyak terpublikasi pemikirannya dalam disiplin 

bidang ilmu komunikasi. Jalaluddin Rahmat, banyak memberikan 

pemikirannya tentang dunia komunikasi, baik dalam media bacaan ilmiah 

berbentuk buku-buku hasil penulisannya, Jalaluddin yang akrab dengan sapaan 

‚Kang Jalal‛ ini, sering muncul dalam tayangan audio visual televisi. Editorial 

dalam buku Psikologi Komunikasi yang ditulisnya, memaparkan bahwa 

komunikasi ada di mana-mana; di rumah, di kampus, di kantor, di mesjid, 

bahkan di bioskop.  

Komunikasi menyentuh segala aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian 

mengungkapkan 70% waktu bangun kita gunakan untuk berkomunikasi. 

Komunikasi menentukan kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita, hubungan 

kita sesama manusia, dapat ditingkatkan dengan memahami dan memperbaiki 

 
31 Pawit M. Yusuf, Komunikasi Instruksional Teori dan Praktik, Cet. I, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), 228 
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komunikasi yang kita lakukan. Kita dapat memperlajari berbagai tinjauan 

tentang komunikasi, tetapi penghampiran psikologi adalah yang paling 

menarik. Psikologi menukik ke dalam proses yang mempengaruhi perilaku kita 

dalam komunikasi, membuka ‚topeng-topeng‛ kita dan menjawab pertanyaan 

‚mengapa‛. Psikologi melihat komunikasi sebagai perilaku manusiawi, menarik 

dan melibatkan siapa saja di mana saja.32  

Kemajuan teknologi telah membawa spesifikasi keilmuan komunikasi pada 

level yang sangat signifikan. Dunia komunikasi telah ada pada pencapaian 

dominasi segala aspek kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan 

tersebut, komunikasi pada sisi Islam sedianya telah menjadi suatu ilmu 

pengetahuan yang mengarah pada nilai-nilai ajaran agama, meskipun dalam 

pandangan keilmuan terdapat pemikiran dari sudut pandang yang berbeda. 

Akan tetapi, tentu semua hal itu dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

peneliti ilmu Komunikasi Islam. Keilmuan Komunikasi Islam dipandang perlu 

untuk diperbincangkan dalam rangka merealisasikan kerangka yang secara 

pasti dan baku.  

Wacana Komunikasi Islam masih sangat muda dibandingkan dengan 

Komunikasi konvensional yang sudah mapan dan dikenal luas selama ini. 

Komunikasi Islam sendiri baru mendapat perhatian serius dibanding 

sebelumnya ketika diterbitkannya buku seperti Communication Theory, 

Islamization of Communication Theory oleh Mohd. Yusof Hussain tahun 1986, 

 
32 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Cet. XXVII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 332 
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dan liputan kepada Komunikasi Islam tahun 1993 melalui jurnal Media Culture 

and Society yang terbit di London.33  

Keberadaan era dunia maya (cyber peace) telah membawa perubahan luar 

biasa dalam cacatan komunikasi umat manusia telah berubah. Unsur-unsur 

lama telah banyak bergeser. Juga teori jurnalisme, sistem-sistem media dan 

atau teori media yang ada di dunia ini telah terimbas oleh keberadaan era dunia 

maya. Pergeseran konseptual juga menimpa aspek etika, aspek kebebasan, 

aspek hukum dan aspek bisnis media sebagai akibat keberadaan era dunia 

maya. Sudah tentu ada pula imbasnya pada sistem komunikasi religius 

termasuk komunikasi Islami.  

Mengenai teori atau perspektif komunikasi islami hampir tidak ada buku 

ilmu komunikasi atau ilmu sosial membahasnya. Kalaupun ada hanya 

disinggung sepintas dan hanya satu atau dua aspek saja. Padahal jumlah 

penganutnya sangat besar, berkisar satu miliar orang di seluruh dunia. Juga 

jumlah negara Islam atau yang penduduknya mayoritas Islam cukup banyak. 

Seperti apa dan bagaimana hakikat komunikasi Islami itu? Bagaimana 

interakasinya dengan dunia maya? Jawabannya, diuraikan pula secara 

mendalam dengan fokus pada implementasi teori atau perspektif komunikasi 

islami (Islam). Menurut A. Muis, bahwa teori komunikasi Islami tergolong 

dalam kelompok teori komunikasi teokrasi seperti halnya komunikasi religius 

lainnya.  

 
33 Andi A. Muis, Komunikasi Islami, Cet. I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 34 
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Secara umum semua macam komunikasi manusia mamiliki ciri-ciri yang 

sama atau serupa. Ihwal yang membedakan komunikasi Islam dengan teori 

komunikasi umum adalah terutrama latar belakang filosofinya (al-Qur’an dan 

Hadis Rasulullah) dan aspek etikanya juga yang didasarkan pada landasan 

filosofi tersebut. Etika komunikasi islami secara umum kurang lebih sama juga 

dengan etika komunikasi umum. Isi perintah dan larangan sama atau serupa 

antara keduanya. Akan tetapi yang dapat membedakan keduanya adalah sanksi 

dan pahalanya. Pandangan atau pemikiran tentang komunikasi Islam telah 

mengalami kemajuan yang begitu pesat.  

Para ahli ilmu komunikasi menaruh perhatian yang signifikan terhadap 

kajian ilmu komunikasi Islam, di samping adanya penggalian potensi ilmu 

komunikasi yang dapat dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu yang di 

dalamnya mengkaji berbagai perkembangan ilmu lainnya, dengan kata lain 

ilmu komunikasi merupakan kajian multi disiplin ilmu, baik ilmu pengetahuan 

umum maupun ilmu pengetahuan Islam. Dalam khazanah ilmu komunikasi 

menurut Deddy Mulyana, komunikasi transendental merupakan salah satu 

bentuk komunikasi di samping komunikasi antarpersona, komunikasi 

kelompok dan komunikasi massa.  

Namun komunikasi transendetal tidak pernah dibahas luas. Cukup dikatakan 

bahwa komunikasi trasendental adalah komunikasi antara manusia dengan 

Tuhan dan karenanya masuk dalam bidang agama. Meskipun komunikasi 

transendetal paling sedikit dibicarakan dalam disiplin ilmu komunikasi, karena 
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sifatnya yang tidak dapat diamati secara emperis, justru bentuk komunikasi 

inilah yang terpenting bagi manusia, karena keberhasilan manusia 

melakukannya tidak saja menentukan nasibnya di dunia tapi juga di akhirat. 

Anehnya, justru lebih banyak manusia yang kurang mempedulikan bentuk 

komunikasi gaib ini. Dalam komunikasi transendetal para partisipannya adalah 

manusia dan Allah.34  

Komunikasi antara manusia sebagai hamba (makhluk manusia) dengan 

Tuhannya, dapat dilakukan dalam bentuk ibadah manusia itu sendiri. Eksistensi 

komunikasi Islam senanatiasa harus berpedoman atau merujuk pada nilai-nilai 

ajaran Islam, sumbernya adalah al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, 

sehingga segala bentuk etika yang terdapat dalam nilai komunikasi tersebut 

dapat dikatakan islami ataupun sebaliknya. Menurut Wahyu Ilaihi tentang 

potensi komunikasi dalam al-Qur’an. Komunikasi adalah sesuatu yang urgen 

dalam kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, kedudukan komunikasi 

dalam Islam mendapat tekanan yang cukup kuat bagi manusia sebagai anggota 

masyarakat dan sebagai makhluk Tuhan. Terekam dengan jelas bahwa tindakan 

komunikasi tidak hanya dilakukan terhadap sesama manusia dan lingkungan 

hidup saja, melainkan juga dengan Tuhannya. 

Dalam al-Qur’an terdapat banyak sekali ayat yang menggambarkan tentang 

komunikasi. Salah satu diantaranya adalah dialog yang terjadi pertama kali 

antara Allah SWT, malaikat, dan manusia. Dialog tersebut sekaligus 

 
34 Deddy Mulyana, Nuansa-Nuansa Komunikasi, Cet. III (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), 49 
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menggambarkan salah satu potensi manusia yang dianugerahi Allah SWT. 

Kepada manusia. Potensi tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah (2): 31-

33. 

َمآءَ َءاَدَم    َوَعلَّمَ  َسأ ئَِكةِ ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهمأ َعلَى    ٱۡلأ
ٓ َملَ  ُٓؤََلِٓء إِن ُكنتُمأ    فَقَاَل أَۢنبِ   ٱلأ َمآِء َه  ونِي بِأَسأ

ِدقِيَن    إِنََّك أَنَت    قَالُوا    ٣١َص 
ٓۖٓ تَنَا َم لَنَآ إَِلَّ َما َعلَّمأ نََك ََل ِعلأ َح  عَِليمُ ُسبأ َحِكيمُ   ٱلأ ٓـَٔاَدُم    قَالَ   ٣٢  ٱلأ يَ 

آ أَۢنبَأَُهم بِأَسأ  ۖٓ فَلَمَّ َمآئِِهمأ ُهم بِأَسأ َب  أَۢنبِئأ لَُم َغيأ تِ َمآئِِهمأ قَاَل أَلَمأ أَقُل لَُّكمأ إِن ِٓي أَعأ َو  ِض وَ   ٱلسََّم  َرأ  ٱۡلأ

تُُمونَ  ُدوَن َوَما ُكنتُمأ تَكأ لَُم َما تُبأ    ٣٣ َوأَعأ

Terjemahannya: 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar 

orang-orang yang benar! Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada 

yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" 

Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama 

benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama 

benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa 

sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa 

yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? (QS. al-Baqarah (2): 

31-33)35 

Ayat di atas, menginformasikan bahwa sesungguhnya manusia dianugerahi 

Allah SWT. potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik 

benda-benda disekitarnya. Misalnya fungsi api, fungsi angin dan sebagainya, 

sekaligus dia (manusia) juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem 

pengajaran bahasa kepada manusia dimulai dengan mengajarkan kata kerja, 

tetapi mengajarkan terlebih dahulu nama-nama. (Dia mengajari Adam nama-

nama benda). Dengan pengajaran tersebut, sekaligus membuktikan bahwa 

manusia dengan potensi-potensi yang ada, memiliki kemampuan yang lebih 

 
35 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhannya (Jakarta: BIMAS Islam, 2010), 14 
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dibanding makhluk yang lain, termasuk malaikat. Ayat tersebut, sekaligus 

menginformasikan bahwa komunikasi itu adalah sebagai proses komunikasi 

dalam memperoleh pengetahuan dan mengenali benda-benda di sekitar kita.36  

Eksistensi dakwah dalam berbagai literatur, melalui pemikiran para ilmuan 

secara universal mengorientasikan istilah dakwah sebagai proses penyampaian 

pesan-pesan ajaran agama. Di dalam dakwah terdapat proses komunikasi yang 

sumber dasarnya adalah merujuk kepada al-Qur’an. Komunikasi dalam sudut 

pandang dakwah, banyak disinggung dalam firman Allah SWT, mulai dari 

prosesnya sampai dengan etika atau bijaksana secara psikologi dalam 

melakukan aktivitas komunikasi. Dengan kata lain, komunikasi dalam versi 

dakwah senantiasa menampilkan nilai-nilai ajaran agama dalam perjalanan 

kehidupan sebagai makhluk sosial, baik dalam bentuk lisan maupun sikap dan 

perbuatan, baik dalam proses komunikasi bersifat verbal maupun non-verbal.37 

Allah SWT., menjelaskan dalam firman-Nya. 

Komunikasi Islam yang bersifat kelompok secara bijaksana dalam 

perspektif dakwah Islam, dianjurkan dalam al-Qur’an dengan isyarat 

hendaknya menggunakan kata atau kalimat dalam bentuk ucapan yang 

terhindar dari keburukan perilaku, sebaliknya berkomunikasi senantiasa 

menjaga pantas dan tidaknya suatu ucapan dilontarkan. Sopan santun dalam 

berkomunikasi yang berlatar belakang islami antara seorang komunikator 

 
36 Syukur Kholil, Komunikasi dalam Perspektif Islam, (Bandung: Cita Pustaka Media, 

2004), 208 
37 Syukur Kholil, Komunikasi dalam Perspektif Islam., 72 
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dengan komunikan, juga dituntut dalam al-Qur’an sebagai proses komunikasi 

yang baik. Paling tidak, dalam proses komunikasi perlu menjaga batas etika 

yang berorientasi kepada sopan santun antara sesama. Hal ini ditegaskan dalam 

QS. Thaha (20): 44.  

ا لَّعَلَّهُ  ۥ لَهُ  فَقُوَلَ  َلا لَّي ِنا َشى    ۥ قَوأ    ٤٤يَتَذَكَُّر أَوأ يَخأ

Terjemahannya: 

maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 

lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut" (QS. Thaha (20): 44)38 

Sopan santun dalam berkomunikasi yang berlatar belakang Islami antara 

seorang komunikator dengan komunikan, juga dituntut dalam al-Qur’an 

sebagai proses komunikasi yang baik. Sebagai dalam Q.S. al-Ahzāb (33): 70. 

ٓأَيَُّها َ  ٱتَّقُوا  َءاَمنُوا   ٱلَِّذينَ  يَ  ا   ٱّللَّ َلا َسِديدا    ٧٠َوقُولُوا  قَوأ

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar (Q.S. al-Ahzāb; 33: 70)39 

Dengan baik apabila terjadi interaksi yang berlangsung sebagai aplikasi 

komunikasi.40 Sementara itu, berdasarkan pengertian dan pemahaman peneliti 

sendiri terhadap pengertian obyek formal sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi obyek formal ilmu komunikasi Islam tidak 

lain adalah segala pesan (message) yang sesuai dengan ajaran Islam dengan 

berdasarkan kepada al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu saja 

 
38 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhannya.,480 
39 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhannya., 680 
40 Murthada Muthahari, Society and Histori, diterjemahkan oleh M. Hasan, Sejarah dan 

Masyarakat, (Cet.V; Bandung: Mizan, 1995), 15 
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pesan yang menjadi kajian dalam ilmu komunikasi Islam adalah pesan yang 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan sesuai dengan pesan-pesan 

yang diinginkan oleh al-Qur’an maupun hadis Nabi SAW.  

Hal ini memang perlu ditekankan, sebab perbedaan mendasar antara 

komunikasi Islam dengan komunikasi umum lainnya terutama terletak pada 

latar belakang filosofisnya, yakni al-Qur’an dan hadis Nabi SAW. dan aspek 

etikanya yang juga didasarkan pada landasan filosofi tersebut. Komunikasi 

Islam versi dakwah dalam proses penyampaian pesan kepada komunikan, maka 

dalam komunikasi Islam ada tiga unsur, yaitu:  

1. Sumber primer, yaitu al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW., 

sedangkan pada komunikasi umum (Barat) informasi yang bersifat 

primer didapatkan dari pemegang otoritas secara langsung (first hand 

information), seperti tesis, surat, jurnal, dan sebagainya.  

2. Sumber sekunder, yaitu ijma’, qias, masālih al-mursalah, fatwa sahabat, 

amal penduduk Madinah, informasi dari tamaddun/peradaban lainnya, 

sedangkan pada komunikasi umum (Barat) yang menjadi sumber 

sekunder komunikasi adalah tulisan atau perkataan yang menjelaskan 

sumber primer, seperti indeks, abstraksi, bibliografi, dan sebagainya. 

3. Sumber tersier, yaitu pesan/informasi atau ilmu yang dikembangkan dari 

sumber sekunder yang memunculkan ilmu-ilmu baru, sedangkan pada 

komunikasi umum (Barat) sumber tertiernya adalah suatu informasi 
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tentang sesuatu yang hal yang berkaitan dengan informasi-informasi 

lainnya.41 

Sudut pandang komunikasi Islam dalam frame dakwah, tidak sekedar 

menyiarkan informasi yang bersifat informatif, akan tetapi terdapat harapan 

besar dari komunikator (dai) untuk adanya perubahan ke arah yang lebih baik 

terhadap komunikan (mad’u) dalam keadaan hidup yang bahagia dunia dan 

akhirat, baik sifat perilaku maupun tindakan yang berdasarkan ajaran agama.42 

Al-Qur’an sebagai sumber utama rujukan umat Islam telah memberikan 

prinsip-prinsip komunikasi yang dapat dijadikan sebagai kerangka atau 

landasan berpikir secara epsitemik dalam keilmuan komunikasi. Komunikasi 

sepanjang merujuk kepada al-Qur’an adalah sebagai proses penyampaian pesan 

al-Qur’an dengan prinsip al-Qur’an itu sendiri.43  

Dalam komunikasi Islam adalah penggunaan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami. Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami merupakan 

salah satu daripada kaedah komunikasi yang ditunjukkan oleh al-Qur’an dan 

Sunah. Dalam kisah dakwah nabi Musa yang dijelaskan oleh al-Qur’an, nabi 

Musa pernah meminta kepada Allah, “Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, 

supaya mereka paham perkataanku; dan jadikanlah bagiku, seorang 

penyokong dari keluargaku. Yaitu Harun saudaraku” Q.S. Thaha (20): 27-

 
41 Syukur Kholil, Komunikasi dalam Perspektif Islam., 72 
42 Andi A.l Muis, Komunikasi Islami., 38 
43 Mohd. Yusof Hussain, Dua Lima Soal Jawab Mengenai Komunikasi Islam, dalam 

Zulkiple Abd Ghani, Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat, (Selangor: Utusan Publications 

& Distributors SDN BHD, 2001), 3 
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30).44 Dari kisah ini, menurut Dr. Iqbal Yunus, dapat dipahami bahwa 

komunikasi efektif memerlukan kemahiran berbicara untuk menyampaikan 

pesan dengan jelas kepada penerima. Oleh karena itu, jika ingin menjadi 

komunikator yang baik, maka harus melatih diri supaya pandai menempatkan 

kata-kata dalam berbicara, sebagaimana Nabi Musa meminta Harun 

membantunya berdakwah kepada Fir’aun.  

Bijaksana Dalam Berkomunikasi. Islam juga meletakkan prinsip hikmah 

dalam berkomunikasi. Firman Allah di dalam al-Qur’an: “Serulah ke jalan 

Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan penuh hikmah kebijaksanaan dan 

nasihat pengajaran yang baik, dan berdebatlah/berdiskusilah dengan mereka 

(yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik” (Q.S. an-Nahl (16): 

125)45. Dr. Yusuf al-Qaradhawi; apabila bertukar pikiran dan berdebat dengan 

cara terbaik pula dengan mereka yang berkonflik dengan kita. Konflik tidak 

boleh dibiarkan berlalu tetapi perlu diselesaikan dengan cara komunikasi yang 

baik dan bijaksana. Rasulullah bersabda dalam memberikan adab-adab 

komunikasi: “Tidak beriman seseorang itu sepenuhnya selagi dia berdusta 

ketika bergurau dan bertengkar dengan orang lain sekalipun ia benar” (HR. 

Ahmad).  

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir maka dia hendaklah mengucapkan yang baik-baik atau 

pun dia hanya diam” (HR. Muslim). Di dalam Hadis Nabi Saw. yang juga 

 
44 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhannya.,478 
45 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhannya.,421 
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sangat populer diketahui oleh masyarakat adalah penegasan tentang 

“menyampaikan sesuatu yang benar sekalipun terasa pahit”. Tentu saja hal ini 

juga merupakan salah satu prinsip Komunikasi Islam. Komunikasi Islam harus 

berdiri di atas prinsip-prinsip tersebut, yakni prinsip-prinsip yang diambil dari 

sumber Islam, Alquran dan Sunnah Nabi SAW. Secara bersamaan pula, 

prinsip-prinsip itu menjadi kritik terhadap validitas Komunikasi Islam. Dalam 

suatu hadis sering diungkapkan bahwa untuk menyampaikan kebenaran apabila 

telah dikuasainya sekalipun hanya ‚secuil‛ sangat dianjurkan. “Balligghū ‘annī 

walau āyatan” (sampaikanlah dari aku, kata Nabi SAW, walau hanya satu 

ayat). Tetapi inipun harus tetap memperhatikan ayat al-Qur’an yang mencela 

bahkan melaknat seseorang yang hanya bisa menyampaikan tetapi tidak 

memperbuatnya. Firman Allah SWT QS. ash-Shaff (61): 2-3; 

ٓأَيَُّها    عَلُوَن   ٱلَِّذينَ يَ  تًا ِعنَد    َكبُرَ   ٢َءاَمنُوا  ِلَم تَقُولُوَن َما ََل تَفأ ِ َمقأ عَلُوَن    ٱّللَّ أَن تَقُولُوا  َما ََل تَفأ
٣   

Terjemahannya: 

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu 

yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (QS. ash-Shaff (61): 2-3)46 

Umar bin Khattab ra. berkata: “Perhatikan yang dikatakan, bukan yang 

mengatakannya”. Pada hakekatnya ideologi jurnalis muslim senantiasa harus 

disearahkan dengan dakwah Islam yang merupakan aktualisasi iman (teologis), 

yang dimanifestasikan dalam suatu sistem. Kegiatan jurnalis muslim 

merupakan wujud dari realisasi manusia beriman dalam bidang 

 
46 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhannya.,928 
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kemasyarakatan, yang dilaksanakan secara teratur dan terencana untuk 

mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada 

dataran kenyataan individual dan sosial kultural dalam rangka mengusahakan 

terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan yang menggunakan 

cara tertentu.47 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam mengeksplorasi tradisi lisan 

Ternate dengan menggunakan teori speech act, berjenis penelitian lapangan (field 

research) tentang bentuk integrasi budaya lokal pada konteks sosial-modern. 

Penelitian berjenis kualitatif dikarenakan akan menjelaskan suatu fenomena yang 

terjadi pada masyarakat Ternate. Penelitian ini juga akan mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya tentang tinjauan teori speech act dalam tradisi lisan Ternate 

sebagai langkah integrasi budaya Islam lokal (tradisi lisan Ternate) sebagai 

komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern. Pada penelitian ini, subjek akan 

mengarah pada masyarakat Ternate.48 

1. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer sebagai data yang diperoleh dari objek peneltiian ini, 

meliputi tokoh agama, dan tokoh masyarakat Ternate. Data primer penulis 

juga termasuk di dalamnya buku yang memuat tradisi lisan Ternate. 

 
47 Amrullah Ahmad, Dakwah dan Perubahan Sosial (Jakarta. PLP2M 1985), 14 
48  Rahmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006), 56   
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Sebagaimana diketahui bahwa, tradisi lisan yang seiring dalam 

perkembangan mengalami proses kodifikasi, membuat tradisi lisan telah 

dibukukan dalam bentuk bahasa asli, arti dan juga maknanya oleh para 

budayawan, abdi dalem Kesultanan Ternate, sesepuh Ternate, ustad dan 

juga para intelektual Ternate 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari beberapa tulisan atau sumber penelitian 

yang relevan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, yakni seputar 

komuniksi, tradisi lisan Ternate, dan juga tentang teori speech act49  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Aktivitas dalam mengumpukan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

terjun ke lapangan secara aktif untuk melihat fenomena yang diteliti secara 

langsung. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

a. Observasi 

Aktivitas pengambilan data awal yang dilakukan penulis dengan cara 

mengamati serta menelusuri tentang integrasi budaya Islam lokal (tradisi 

lisan Ternate) sebagai komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern pada 

masyarakat Ternate. 

 
49 Sukandi, Penelitian Subjek Penelitian (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP 

Yogyakarta, 1995), 7-8 
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b. Wawancara (Interview)  

Metode pengambilan data ini dilakukan dengan cara mengambil 

informasi dari objek penelitian. Dalam fase ini penulis melibatkan 

responden yaitu masyarakat serta tokoh agama dan tokoh masyarakat 

Ternate. 

c. Dokumentasi 

Metode pengambilan data dengan cara ini digunakan penulis sebagai 

langkah untuk menunjukan bukti fisik dengan menggunakan alat elektronik 

seperti kamera dalam bentuk potret saat penulis melakukan pengambilan 

data penelitian 

3. Analisis Data  

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode deskriptif, 

sebagai langkah untuk memberikan gambaran tradisi lisan Ternate sebagai 

subjek penelitian dengan berdasar pada data dari masyarakat Ternate dan 

informan lainnya. Tahapan analisis data meliputi; 

a. Reduksi data, yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi dari lapangan yakni pada masyarakat juga tentang tradisi 

lisan serta bentuk integrasi budaya lokal pada konteks komunikasi antar 

sesama.  
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b. Penyajian data, yakni langkah menganalisis data yang diperoleh dari 

masyarakat Ternate dan informan lain tentang tradisi lisan Ternate. 

c. Kesimpulan, sebagai langkah akhir penelitian untuk mendapatkan hasil 

dari penelitian mengenai integrasi budaya Islam lokal (tradisi lisan 

Ternate) sebagai komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern. 

4. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan penulis di masyarakat Ternate, pada bulan Februari 

2020 sampai data-data yang dibutuhkan terkumpul. Waktu pengambilan data 

dengan metode wawancara dapat disesuaikan dengan waktu narasumber. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, berisi beberapa sub-pembahasan yakni latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kajian teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai bab awal untuk 

menjelaskan visi dan misi dari penelitian ini.  

Bab dua, akan penulis isi penjelasan tentang argumentasi teoritik mengenai 

kota Ternate, masyarakat Ternate, ruang lingkup tradisi lisan Ternate, ilmu 

komunikasi dan komunikasi dakwah. 

Bab tiga, pada bab ini membahas tentang tradisi lisan sebagai alat 

komunikasi antar masyarakat, serta menjawab persoalan kedua penelitian ini 
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yakni mengkonstruk integrasi budaya Islam lokal (tradisi lisan Ternate) sebagai 

komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern. 

Bab empat, bab ini membahas tentang tradisi lisan Ternate yang ditinjau 

dari sisi tindak tutur yang meliputi tiga kata kunci yakni loccutionary, 

illocutionary act dan perlocutinary act dalam konteks komunikasi dakwah antar 

masyarakat Ternate.  

Bab lima, sebagai bab penutup, penulis isi dengan hasil penelitian secara 

singkat dan padat mengenai tradisi lisan Ternate dalam konsideran ilmu 

komunikasi dan tindak tutur sebagai bentuk integrasi budaya lokal pada konteks 

sosial-modern. Bab ini penulis juga menyematkan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas yang berdasar pada rumusan 

masalah penelitan ini. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai upaya 

untuk menjawab permasalah-permasalah tersebut sebagai berikut; 

1. Dari  beberapa  unsur  komunikasi  tersebut  di  atas  sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya komunikasi adalah faktor manusia. Oleh karena itu ia 

memberi saran jika seseorang mempelajari komunikasi maka ia harus 

mempelajari manusia dengan segala keunikannya. Menurutnya  manusia  

yang  sama  pada  suatu  saat  di  suatu  tempat,  akan berbeda  dalam  

banyak  hal  jika  berada  di  suatu  saat  dan  suatu  tempat  yang lain. 

Tradisi lisan dalam kinerjanya membutuhkan komunikasi sebagai sarana 

untuk menyampaikan suatu pesan lewat bahasa yang dikembangkan tidak 

hanya berasal dari individu, tetapi komunitas dan mengandung kebenaran 

yang penting. Dalam konteks ini, komunikasi dapat menjalankan fungsi 

informatif dan komunikatifnya. Semisal dapat diberikan contoh pada dola 

bololo sebagai susunan kalimat yang menyatakan perasaan dan pendapat 

seseorang, hal ini merupakan ciri kebijaksanaan seseorang dalam 

masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya dalam bentuk 

peribahasa kepada seseorang atau masyarakat di sekitarnya agar ia dapat 

memahami dan menanggapi maksud yang ingin disampaikan. Dengan cara 



148 

 

penyampaiannya yang santun dan sesuai dengan budaya masyarakat 

setempat, orang yang mendengarkannya tidak akan merasa tersinggung. 

Apalagi diltinjau dari aspek signifikansinya, berkomunikasi dengan 

menggunakan dola bololo lebih berkesan mudah dihayati, dipahami maksud 

serta pendapat seseorang. 

2. Keberadaan tradisi lisan Ternate di kalangan masyarakat dapat didengarkan 

dan dihayati secara bersama-sama pada saat melihat satu peristiwa tertentu 

termasuk dalam konteks sosial-modern. Tradisi lisan Ternate, mengandung 

gagasan, pikiran, ajaran dan nilai-nilai moral. Gagasan-gagasan ini 

berpengaruh pada sikap dan perilaku masyarakat tradisional yang memiliki 

ikatan kolektivitas yang kuat. Keberadaan produk budaya lokal ini dianggap 

sebagai bukti historis kreativitas masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk 

menumbuhkan semangat solidaritas dan terlebih lagi sebagai alat 

komunikasi dakwah pada konteks sosial-modern. Tujuan utamanya adalah 

menguatnya ikatan batin di antara anggota masyarakat dalam bentuk  

solidaritas sosial (ukhuwah). Selain itu, Instrumen dalam sastra lisan Ternate 

yang merupakan ungkapan pesan spiritual yang terkandung pesan moral 

agama sesungguhnya merupakan keterwakilan dari ayat al-Qur’an dan Hadis 

sebagai sumber utama agama Islam. Dengan menggunakan bahasa sebagai 

medium pengucapannya, sepanjang sejarah, sastra tidak saja merekam 

pergumulan dan pergolakan manusia, tetapi juga dengan caranya sendiri 

menjadikan dirinya sebagai salah satu sumber pencerahan. Sumber 
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pencerahan itu menjadi perekat bagi masyarakat di Moloku Kie Raha 

(Ternate). 

3. Tradisi lisan atau sastra lisan Ternate juga memiliki sisi tindak tutur yang 

terbagi dalam lokusi, ilokusi, perlokusi. Dalam penelitian penulis pada 

tuturan tradisi lisan dapat menjadi komunikasi dakwah pada masyarakat 

Ternate. Hal ini dapat dicontohkan pada salah satu tradisi lisan yakni Eli-eli 

susunyinga demo ma dero afa, mara cobo sala demo kanang (Ingat-ingatlah 

kata yang tepat, jangan sampai salah memilih kata). Tuturan ini termasuk 

dalam perspektif pragmatik tindak lokusi pada bentuk tindak tutur lokusi 

pernyataan (Deklaratif) yakni bentuk yang pernyataan berfungsi hanya 

untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain sehingga diharapkan 

pendengar untuk menaruh perhatian. Dari segi makna tradisi lisan tersebut 

menyatakan bahwa perasaan dan pendapat seseorang dalam bentuk sindiran 

dan tamsilan sebagai bentuk ciri kebijakan seseorang melalui peribahasa, 

sehingga tidak  menyinggung perasaan. Sindiran dan peribahasa tergolong 

tuturan tidak langsung yang dianggap memiliki kesantunan yang tinggi 

dibandingkan tuturan langsung  Anjuran menggunakan kata yang tepat pada 

ungkapan di atas dapat ditafsirkan atau dinterpretasikan sebagai kata-kata 

yang tepat atau kata-kata halus dan sopan (tidak mengandung makian). Kata-

kata halus dan tidak makian akan menimbulkan keharmonisan dan kasih 

sayang antar pembicara dan pendengar. Nilai kesantunan berbahasa pada dola 

bololo merupakan gambaran atau cerminan nilai kehidupan masyarakat leluhur 

Ternate sebagai kualitas totalitas dan fakta antarhubungan nilai- nilai tersebut 
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dengan prilaku kehidupannya melalui medium bahasa. Makna ini ketika ditinjau 

dalam ayat-ayat al-Qur’an, memiliki relevansinya pada beberapa ayat QS. al-

Baqarah (2): 83. Sastra lisan Ternate juga memiliki beberapa fungsi tuturan 

diantaranya terima kasih, simpati, menyatakan sikap, pengharapan dan  

pertentangan. 

B. Saran-saran 

Penulis menyadari bahwa apa yang kaji tentang tindak tutur komunikasi 

dakwah dalam tradisi lisan ternate (integrasi budaya islam lokal pada konteks 

sosial-modern) masih banyak kekurangan yang nantinya perlu untuk ditambahi 

lewat kajian lebih lanjut, tetapi dalam kajian ini penulis berusaha semaksimal 

mungkin untuk mengkaji kajian ini dengan sebaik-baiknya dengan 

memperhatikan beberapa aspek-aspek penting kajian. Dari penelitian yang penulis 

lakukan di masyarakat Ternate tentu masih sangat memungkinkan untuk dikaji 

lebih lanjut, terutama pada sisi bagaimana tradisi lisan sebagai bahan dakwah 

kaum millenial. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah 

dan masyarakat agar lebih sadar untuk menggunakan tradisi lisan (kearifan lokal) 

yang sudah diwarisi oleh para pendahulu masyarakat Ternate untuk dijadikan 

bahan dakwah serta nasihat yang dikemas dalam frame yang lebih modern kepada 

masyarakat terkhusus pada kalangan millenial Ternate. 
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