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KATA PENGANTAR 
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Medan, pada 26 Oktober 2016. Seminar ini merupakan upaya pimpinan Fakultas untuk menumbuhkan 
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akademik umumnya.  

 

Tema seminar ini ialah ―Kearifan Lokal dalam Perspektif Bahasa, Sastra, dan Budaya‖. Pemilihan tema 
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Buku kumpulan makalah ini dapat diterbitkan tepat waktu berkat kerja keras tim penyusun buku, terdiri 

atas dosen dan alumni Fakultas Ilmu Budaya yang sengaja dilibatkan dalam kepanitiaan ini. Juga bantuan 

teknis yang diberikan oleh staf USU Press sehingga buku ini dapat tersaji seperti ini. Atas nama Dekan 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya. 

 

Seminar ini juga dapat terselenggara atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pertama, kami 

sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan 

Republik Indonesia yang telah bersedia sebagai pembicara utama seminar ini. Kedua, kami juga berterima 

kasih secara tulus kepada Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan moral dan 

material. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Panitia Penyelenggara Seminar Nasional 

2016 yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini.  
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PARALLELISME DALAM WIRID YASIN 

 

Tasnim Lubis 

Prodi Linguistik FIB-USU, Medan & Politeknik LP3i Medan  

tasnimlubis@yahoo.com 

 

Abstrak 

Susunan kata-kata yang kreatif, indah dan memiliki fungsi puitis dalam level fonologi, grammatikal dan 

leksikosemantik telah menempatkan doa pada wirid yasin menjadi salah satu bentuk dari puisi. 

Paralellisme dalam puisi dapat menggambarkan pesan dan maksud dari penutur doa yang mewakili suatu 

kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk memerikan paralellisme pada acara Wirid Yasin yang dilakukan 

di LP3i sebagai salah suatu budaya kerja (corporate culture). Paralellisme pada karya sastra dapat 

dianalisis melalui level fonologis, grammatis, dan leksikosemantis. Data dikumpulkan dengan teknik 

rekam dan catat. Data yang diambil berupa doa pembuka dan penutup yang terdiri dari bahasa Arab. 

Kemudian data dianalisis dengan mendeskripsikan ujaran-ujaran yang diproduksi oleh pembaca doa 

berdasarkan level fonologi, grammatikal dan leksikosemantiknya.  

 

Keyword: Puisi, Parallelisme, dan Wirid Yasin 

 

Pendahuluan  

 Wirid yasin adalah suatu kegiatan membaca surat yasin yang dilakukan oleh masyarakat muslim. 

Kegiatan ini banyak dilakukan di suatu kelompok masyarakat berdasarkan area atau kelompok  seperti 

kelurahan, perkampungan, atau organisasi, lembaga. perkantoran dan lainnya. Surat Yasin adalah surat 

ke-72 dalam Al-Quran yang diyakini sebagai hatinya Al-Quran (Qalbul Quran) dimana pada suatu hadist 

diriwayatkan oleh Abu Bakar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Surah Yasin itu ada dalam kitab Taurat 

dinamakan Al-Mu‘amah. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawab bahwa surat 

Yasin itu mendatangkan kebaikan yang umum bagi pemiliknya (pembacanya) yakni kebaikan dunia dan 

akhirat. Ia dapat menolak bahaya dari dunia dan akhiratnya khususnya ia dapat menolak huru-hara 

(kekacauan ) di akhirat. Berdasarkan hal tersebut, banyak masyarakat muslim yang mengadakan wirid 

yasin dengan berkelompok sebagai bentuk kegiatan untuk saling mendoakan. Pada umumnya wirid yasin 

diadakan untuk tujuan sosial yaitu silaturahmi antar manusia dalam suatu kelompok.   

Di perkantoran, Wirid Yasin juga dilakukan dengan memiliki tujuan tertentu. Di LP3i Medan, 

para karyawan, dosen dan staf melakukan Wirid Yasin untuk silaturahmi antar karyawan, memohon 

kesejahteraan para karyawan beserta keluarga lembaga, dan  mendoakan sesama karyawan dan kepala 

yayasan beserta keluarganya jika  mendapatkan musibah seperti sakit ataupun meninggal dunia. Kegiatan 

ini bahkan merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam budaya kerja (corporate culture) di LP3i. 

Acara di lakukan setiap hari jumat pagi yang dimulai dengan membaca doa pembuka yang dibacakan oleh 

seorang ustad dan kemudian diikuti dengan membaca al fatihah selama tiga kali diantara bacaan doa 

pembuka. Kemudian, bersama-sama membaca surat Yasin yang dilanjutkan dengan doa yang bersifat 

umum dan khusus kemudian ditutup dengan bersalaman dan makan penganan bersama.  

Melihat rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama, kemudian diekspresikan lewat bacaan dan 

doa, dan didalamnya ada agama (kepercayaan) yaitu agama Islam, kemudian dilakukan ditempat tertentu, 

waktu tertentu, maka Wirid Yasin dapat digolongkan dalam suatu aktivitas ritual. Berdasarkan pendapat 

Stahl dalam Bell (2009), ritual tidak bisa dilakukan tanpa kepercayaan (agama), akan tetapi kepercayaan 

(agama) dapat eksis tanpa ritual. Ritual merupakan suatu kegiatan yang artinya dilakukan, diekspresikan, 

dan menunjukkan/menampilkan konsep kepercayaan dalam suatu aktivitas. Sehingga kemudian ritual 

dideskripsikan sebagai suatu kegiatan tertentu, yang dilakukan secara rutin, menjadi suatu kebiasaan, 

diinginkan (obsesif) atau  dipercaya (mimmetic), sehingga kemudian menjadi sesuatu yang benar-benar 

formal, sekunder  beserta ekspresi fisik semata yang diperoleh dari ide yang dapat diterima akal yang 

sebelumnya sudah pernah dilakukan.  

Berdasarkan keberadaan kegiatan wirid yasin sebagai aktivitas sosial dan memiliki fungsi puitis 

yang dapat diteliti, maka penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana maksud dan pesan dalam wirid 

yasin disampaikan melalui analisis paralelisme. Dalam penelitian ini penulis meneliti fungsi puitis yang 

diambil dari doa pembuka dan doa penutup yang dibacakan oleh ustad pada saat kegiatan Wirid Yasin 

dilakukan. Penelitian difokuskan pada paralelisme yang mencakup fonologi, struktur dan 
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leksikosemantik.  Data dikumpulkan melalui teknik rekam dan teknik catat. Kemudian, data di 

klasifikasikan berdasarkan fonologi, grammar dan leksikosemantiknya.     

 

Fungsi Puitis 

Teks sastra adalah teks yang memiliki karakter kreatif, struktur yang logis, memiliki ranah 

denotatif yang luas, berisikan makna konotasi yang intensif, memiliki ritme yang harmoni diantara 

komponen-komponen linguistiknya, struktur paralelisme dilihat dari bentuk aslinya merupakan teks yang 

pada dasarnya adalah artistik dan memiliki susunan yang kreatif dimana elemen-elemen didalamnya 

(kata, frase atau klausanya) menghasilkan bentuk puitis dan memunculkan berbagai jenis energi yang 

dapat diinterpretasikan (Khader dan Kullab, 2016). 

Dalam istilahnya, Jakobson mengatakan bahwa fungsi puitis merupakan refleksi dari bentuk 

tindakan yang berasal dari ujaran. Bentuk menjadi suatu fokus yang bergantung pada makna.  Jakobson 

(1960) seorang ahli grammar  (tata bahasa) berkewarganegaraan Rusia, memperkenalkan istilah fungsi 

puitis (poetic function) yang fokus kepada suatu pesan agar menjadi pesan tersebut menjadi lebih baik 

penyampaiannya. Contohnya seorang penulis lagu atau seorang penulis puisi menemukan kata yang 

membuat hasil karyanya menjadi lebih baik pada saat penyampaiannya, maka fungsi ini akan 

ditambahkan. Fungsi puitis terdapat dalam banyak karya sastra seperti pada teks nasehat, teks upacara 

adat, teks doa daan juga pada teks-teks ritual.  

Wird yasin pada acara ritual, umumnya menggunaan bahasa tidak sama seperti genre sehari-hari. 

Contohnya ada penggunaan leksikal hamba yang digunakan untuk menggantikan leksikal aku atau saya. 

Akan tetapi, dalam doa pada sebuah prosesi ritual, maka penggunaan hamba digunakan karena kata 

tersebut memiliki membawa ide dan makna yang menciptakan sense (rasa) yang berbeda dari kata aku 

dan saya. Penggunaan leksikal yang tidak umum, mengunakan intonasi tertentu, dan struktur tertentu 

menjadikan wirid yasin menjadi bentuk yang puitis. Makna dari paralellisme dalam wirid yasin terefleksi 

dari penggunaan ketiga level tersebut.    

 

Paralelisme 

Parallelisme  adalah sebuah fenomena linguistik yang menjelaskan hubungan yang dapat 

dipahami antara beberapa unit dalam struktur linguistik yang membangun kesejajaran (paralel) antara satu 

sama lain atau saling berhubungan dengan cara lain yang berbeda. Short (1996) menyatakan bahwa gaya 

bahasanya fokus kepada mendeskripsikan bahasa untuk mendapatkan makna (interpretasi). Dalam 

paralelisme selalu ada sebuah hubungan dalam struktur dan ide sehingga terdapat kesamaan umum dalam 

bentuk sinonim, pengulangan, antitesis, oposisi dan bentuk-bentuk lainnya. Level bahasa yang termasuk 

dalam kategori ini adalah kata, frase, kalimat, suara, dan  makna.  

Bacaan doa, memiliki ritme khusus yang dapat digolongkan kedalam bentuk yang puitis. Müller-

Zettelmann dalam Lethbridge dan Mildorf  (2004)  menjelaskan bahwa teks-teks yang puitis memiliki 

kecendrungan untuk:  

1. Pengucapan yang sambung menyambung 

2. Padat akan ide yang diekspresikan  

3. lebih mengekspresikan subjektifitas dibandingkan teks-teks lainnya.  

4. Ditampilkan secara musikal atau seperti lagu (memiliki ritme) 

5. Memiliki susunan dan fonetis yang teratur 

6. Berbeda dari bahasa yang digunakan sehari-hari 

7. Memiliki nilai estetik tersendiri  (merujuk kepada bentuk seni baik melalui bentuk tulisan maupun 

melalui dari maksudnya  

Folley (1997) menyatakan bahwa bahasa ritual bercirikan pemakaian paralelisme. Pada wirid 

yasin, paralel dapat dilihat diawal dan diakhir klausa. Contohnya pada level leksikosemantik yang 

menggunakan kata summa (kemudian) dalam doa pembuka yang terletak antar bait. 

 

Hasil dan pembahasan 

Teks wirid yasin terdiri dari doa pembuka, surat yasin dan doa penutup. Doa pembuka terdiri dari 

4 bait dan doa penutup terdiri dari 15 bait. Doa ini dibaca dalam bahasa Arab. Dalam doa penutup, 

terkadang ustad yang membaca juga menambahkan nama-nama karyawan yang didoakan untuk 

menyempurnakan pesan dan maksud dari kegiatan wirid yasin.  
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Untuk pembahasan paralelisme, maka  penelitian ini dibagi menjadi tiga level yaitu level 

fonologis, grammatis dan leksikosemantis.  

1. Level Fonologi 

Fonologi fokus kepada kesamaan, pengulangan dan hubungan antar bunyi, variasi metode dalam 

menempatkan, dan cara untuk mendistribusikannya ke area waktu yang berbeda. Hal tersebut akan 

menciptakan bunyi paralel yang bersambungan yang menghasilkan level teks dan meningkatkan 

intensitas (tingkat keseringan) makna konotatif. Paralelisme mencakup ritme, alliterasi, dan assonansi. 

(1) Ritme 

Ritme terjadi ketika dua kata memiliki bunyi yang sama (fonem) dari tekanan pada huruf vokal 

diakhir kata. Ada dua jenis ritme ini yaitu ritme identik dan ritme homonim. Ritme identik terdiri 

dari ritme penuh, sebagian, slant dan pararhymes. Pada doa pembuka, terdapat ritme penuh yaitu 

pada pembacaan bait pertama yang mengandung maksud memohon ampunan sebelum memulai 

membaca surat yasin. Kemudian, pada doa-doa berikutnya, ritme sebagian mencakup kata 

sambung wa dan summa yang berulang dan menampilkan sisi keindahan. Keseluruhan bunyi doa 

terkontrol dengan bunyi a-a atau a-i dalam doa penutup seperti contoh dibawah ini: 

Rabbana aatina fid dun-ya hasanah   a-a  a-a  a-a  a-a   

Wa fil akhirati hasanah     a-i  a-a 

Wa qinaa „adzaban naar     a-a  a-a-a 

Rabbanna taqabal minnaa innaka antas samii‟ul „aliim a-a-a  a-a-a  a-a  i-a-a  a-a a-i-u  a-i  

Wa tub „alaina innaka antat tawwaabur rahiim  a-u  a-i-a  i-a-a  a-a  a-a-u  a-i 

Dalam bait pertama dapat  dilihat akhiran dari baris pertama hingga ketiga memiliki bunyi akhir 

yag sama yaitu a-a. Hal yang sama juga dapat dilihat dari bait kedua yang diakhiri dengan bunyi a-

i. untuk lebih jelasnya mengenai bunyi vokal dan konsonan akan dijelaskan dalam bentuk aliterasi 

dan asonansi.  

(2) Aliterasi 

Aliterasi adalah pengulangan bunyi konsonan atau kelompok konsonan pada awal suku kata atau 

kata secara berurutan. Pada doa pembuka terdapat aliterasi pada bait ke tiga dan keempat. 

Summa ilaa arwahi abaina wa ummahatina....................................................(1) 

Summa khusushan „ala hadzihinniyah............................................................(2) 

Pada doa penutup, terdapat 6 bait aliterasi yang terletak diawal bait dengan konsonan (w) dengan 

kata wa (dan) dan 2 bait dengan konsonan (r) untuk kata rabbana (wahai Tuhan kami). Kata 

wasshala wassalim  wabarik „ala sayyidina muhammad menjadi bentuk aliterasi yang dominan 

pada doa penutup yang memiliki arti ‗berilah rahmat, kesejahteraan dan berkah atas junjungan 

kami Nabi Muhammad‘.   

wasshala wassalim  wabarik „ala sayyidina muhammadin fil akhirin..................(1) 

wasshala wassalim  wabarik „ala sayyidina muhammadin finniyah....................(2) 

wasshala wassalim  wabarik „ala sayyidina muhammadin fil mursalin...............(3) 

wasshala wassalim  wabarik „ala sayyidina muhammadinfi kulli waqtinwahiin...(4) 

wasshala wassalim  wabarik „ala sayyidina muhammadin fil mala‟il a‟la ilaa 

yaumiddin..............................................................................................................(5) 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam berdoa, khususnya pada doa penutup, terdapat pengulangan 

kalimat permohonan untuk Rasul  untuk menunjukkan tata cara berdoa yang baik dan sistematis 

dengan memohon rahmat dan berkah kepada Rasulullah sebagai pembawa kitab Al-Quran yang 

merupakan pedoman bagi pemeluk agama Islam. Kemudian penggunaan kata wassali wasalim 

merupakan kata-kata yang sangat akrab di telinga kaum muslim. Pengulangan aliterasi yang 

identik dengan fungsi puitis memberikan suatu kontrol bagi penutur pada saat berdoa untuk selalu 

memuliakan nabi Muhammad saw sebelum mendoakan kaum yang kemudian, kemudian kaum 

pendahulu, kemudian untuk para nabi, pada waktu dan pada kelompok tertinggi di hari akhir. Hal 

ini sesuai dengan fungsi puitis yang dijelaskan oleh Jakobson (1960) bahwa fungsi puitis 

digunakan pada saat fokus kepada suatu pesan agar menjadi pesan tersebut baik penyampaiannya. 

Hal ini bukan berhubungan dengan berpuisi dalam penyampaiannya akan tetapi lebih kepada 

membuat pesan yang disampaikan lebih terkontrol. untuk memberikan penekanan mengenai 

maksud yang diinginkan.  Kemudian fungsi puitis ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya 

Pastika juga menyampaikan bahwa dari secara keseluruhan,  sebuah puisi tidak hanya 

menyampaikan pesan yang berharga tetapi juga rasa indah bagi pendengar atau pembacanya. 
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Sebuah puisi yang indah dengan pesan moral yang tinggi juga disampaikan dengan bahasa yang 

diakrabi oleh penuturnya sehingga seorang pembaca atau pendengar dapat memahami maknanya. 

(3) Asonansi 

Reaske (1966) menyatakan bahwa asonansi adalah penggunaan bunyi vokal yang sama dalam 

kata-kata yang berdekatan, yang diikuti oleh berbagai macam bunyi konsonan. Dari 4 bait doa 

pembuka, bait pertama terdapat asonansi dengan akhiran vokal (i), kemudian pada bait kedua 

asonansi diakhir terdiri dari vokal (a-i). Pada vait ketiga, asonasi diakhir terdiri dari vokal (a-i-a) 

dan pada bait keempat vokal (a) menjadi penutup. Pada doa penutup yang terdiri dari 16 bait, 

terdapat 12 bait yang berakhiran (i), kemudian 3 bait yang berakhiran vokal (a) dan i bait lagi 

memiliki akhiran (u-i-i). 

contohnya:  

pada doa pembuka: 

astaghfirullahil adzim......................................................................................(1) 

alladzi lailahaila huwal hayyulqayyumu watubu ilaihi...................................(2) 

pada doa penutup 

alhamdulillahi rabbil alalmin........................................................................ (1) 

Washalatu wasalamu a‟la syaidina muhammadin......................................... (2) 

Wa‟ala alihi washahbihi ajmain...................................................................... (3)  

Kemudian, pada doa pembuka, juga terdapat asonansi (a) pada awal baris seperti contoh di bawah 

ini 

astaghfirullahil adzim......................................................................................(1) 

alladzi lailahaila huwal hayyulqayyumu watubu ilaihi.....................................(2) 

pada doa terdapat pembuka hanya terdapat satu asonansi, sementara pada doa penutup tidak 

terdapat asonansi diawal baris pada bait yang sama. Akan tetapi untuk antar bait terdapat asonansi 

yang diawali dengan vokal (a).  

Penggunaan asonansi diawal dengan vokal (a) pada kata astaghfirullahiladzim  (huruf alif yang 

berarti saya) pada doa pembuka khususnya pada awal baris menunjukkan bahwa subjek (saya) 

mengucapkan permohonan ampun sebelum memulai doa karena manusia bersifat lemah dan 

membutuhkan penciptanya (Allah) untuk memberikan ampunan apabila dalam aktivitasnya 

terdapat kesalahan.  

2. Level Gramatikal  

Pada level grammatikal, pada doa pembuka kalimat astaghfirullaahal‟azhiim....dibacakan oleh 

pemimpin doa (ustad) dengan maksud bahwa ia sebagai pemimpin doa mendapatkan tanggung 

jawab dalam kegiatan tersebut. Setelah tiga kali membaca bait pertama pada doa, pembuka, 

kemudian pembacaan antar bait diselingi dengan surat al-fatihah yang dibaca oleh seluruh 

partisipan. Sebagai salah satu bentuk kegiatan ritual, paralelisme gramatikal sering bercampur 

dengan paralelisme fonologikal. Penggunaan penggunaan prefiks kata konjungsi wa (dan) dan 

summa (kemudian) menjadi sangat dominan dalam doa pembuka dan penutup dalam wirrid yasin.  

Penggunaan subjek terdiri dari alif (saya) dan na (kami) pada ucapan astaghfirullahil azhiim dan 

rabbana (ya Tuhan kami). Kemudian penggunaan suffiks hi pada kata wazurriyatihi (keturunan-

keturunannya) memiliki fungsi menjelaskan orang ketiga untuk kepemilikan Rasulullah akan 

keluarga, keturunan, keluarga dan istri-istrinya. Dari jenis kalimat yang digunakan pada doa 

pembuka dan doa penutup terdiri dari kalimat permohonan yang memiliki fungsi deklaratif dan 

imperatif. Sesuai dengan pendapat Halliday (1994)  tentang fungsi ujaran yang dikodekan 

kedalam mood terdiri dari 4 jenis yaitu (1) fungsi deklaratif yang dikodekan kedalam bentuk 

pernyataan, kemudian (2) fungsi interogatif yang dikodekan kedalam bentuk pertanyaan, (3) 

fungsi imperative yang dikodekan kedalam bentuk kalimat perintah dan (4) fungsi penawaran 

yang tidak memiliki karakteristik tertentu dalam ketika  dikodekan dalam mood. Akan tetapi, 

penawaran bisa masuk kedalam tiga mood tersebut seperti misalnya kalimat ―Apakah anda mau 

secangkir kopi?‖ yang memiliki makna menawarkan akan tetapi terlihat seperti kalimat 

interogatif karena intonasi yang digunakan seperti kalimat interogatif. Atau seperti kalimat ―Kami 

menyediakan penganan dan minuman hangat di ruang sebelah‖. Sekilas, akan terlihat bahwa 

kalimat tersebut seperti kalimat pernyataan karena memberikan informasi. Akan tetapi jika dilihat 

lebih jelas lagi, maka maksud yang terkandung adalah  menawarkan sesuatu karena mengandung 
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maksud silahkan masuk ke ruang sebelah jika anda menginginkan minuman hangat dan/atau 

makanan ringan. 

Kalimat deklaratif tersebut dapat terlihat pada baris-baris bait seperti dibawah ini: 

Astaghfirullaahal‟azhiim(a), alladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum(u) wa atuubu ilaih(i) 

(saya mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup lagi berdiri 

sendiri, dan saya bertaubat kepadaNya) 

Kalimat imperatif tersebut dapat terlihat pada baris-baris bait seperti dibawah ini: 

Rabbanaa aatinaa fid dun yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw waqinaa „adzaaban naar(i) 

(wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami 

dari siksa api neraka) 

 Pada kalimat pembuka (terdiri dari 4 bait), fungsi yang digunakan seluruhnya adalah fungsi 

deklaratif. Pada doa penutup (terdiri dari 14 bait), fungsi yang digunakan terdiri dari dua fungsi deklaratif 

dan dua belas fungsi imperatif.  

3. Level Leksikosemantik 

Leksikal khusus yang digunakan mencakup makna religius karena adanya pengulangan nama sang 

pencipta (Allah) dan rasul sebagai pembawa agama Islam. Kemudian, kata-kata khusus yang 

melibatkan metafora untuk menunjukkan rasa hormat kepada pencipta. 

Contoh:  

Allahumma yaa jaami‟asyi syattaati  ―wahai Dzat yang menghimpun‖ 

Wa yaa mukhrijan nabaati  ―wahai Dzat yang mengeluarkan (menumbuhkan)‖ 

Pengulangan kata  wa yaa (dan yang) yang merupakan ritme identik (ritme sebagian) menjadikan 

ciri khas paralelisme doa wirid yasin dengan maksud sebagai kontrol dalam melakukan permohonan 

seperti yang disampaikan oleh Müller-Zettelmann  tentang paralelisme dalam teks-teks yang puitis 

memiliki kecenderungan untuk diucapkan secara bersambungan, mengekspresikan ide dengan padat, 

lebih mengekspresikan subjektifitas dibandingkan teks-teks lainnya, memiliki ritme dan susunan fonetis 

yang teratur dan berbeda dengan bahasa keseharian serta memiliki nilai estetika tersendiri. Penggunaan 

kata-kata religius dengan selalu menyebutkan nama sang pencipta (Allah) dan Rasulullah menjadikan 

kegiatan wirid yasin memiliki nilai puitis. 

 

Simpulan  

 Paralelisme dalam wirid yasin yang meliputi level fonologikal, gramatikal dan leksikosemantik 

menunjukkan bahwa kegiatan wirid yasin memiliki fungsi deklaratif dan imperatif. Kalimat deklaratif 

pada doa pembuka yang dikodekan kedalam bentuk pernyataan berfungsi untuk memberikan penekanan 

akan kegiatan ritual yang dilakukan dengan menyatakan permohonan maaf sebelum memulai acara 

tersebut. Kemudian pada doa penutup, bait pertamanya juga menggunakan kalimat pernyataan untuk 

menyampaikan maksud bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Selanjutnya, kalimat imperatif 

disampaikan melalui bentuk puitis yang mengeksplorasi keindahan bahasa melalui permohonan untuk 

memperoleh maksud yang diinginkan penutur 
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