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ABSTRAK 

Muhammad Rifqi Fathony (2019), Jurusan Ilmu Komuniasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Retorika Ustaz Hanan Attaki Dalam 

Video Dakwah di Akun Youtube Lampu Islam.Net. Pembimbing: Fariza 

Yuniar Rahmawati, S.I.Kom., M.I.Kom 

 

Skripsi ini berjudul “Retorika Ustaz Hanan Attaki Dalam Video Dakwah di Akun 

Youtube Lampu Islam.Net”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

unsur retorika ethos, pathos, logos, aim dan mode dalam dakwah Ustaz Hanan 

Attaki perihal menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui media sosial. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan konsep retorika Aristoteles. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Ustaz Hanan Attaki telah menggunakan konsep retorika Aristoteles dalam 

bahasan dakwahnya tersebut. 

Dari hasil penelitian pada elemen ethos, Ustaz Hanan Attaki mampu menerapkan 

apa yang dikatakan Aristoteles sebagai kredibilitas yaitu melalui aspek intelegensi 

dan karakter melalui beberapa materi dakwahnya. Unsur pathos ditampilkan dari 

reaksi penonton yang ikut tertawa serta unsur logos yang didukung oleh 

penyampaian argumen-argumen logis yang mampu memperkuat bahasan dakwah 

dalam retorika Ustaz Hanan Attaki. Selain itu penerapan unsur aim dan mode juga 

dijelaskan Ustaz Hanan Attaki dalam videonya di mana Ia menyebutkan bahwa 

dengan menggunakan media sosial dia dapat mencapai tujuan dakwah lainnya 

yaitu khalayak yang lebih luas dibanding dakwah konvensional. 

Kata kunci: Retorika, Aristoteles, Ustaz Hanan Attaki, Dakwah, Media Sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Muhammad Rifqi Fathony (2019), Departement of Communication Studies, 

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Brawijaya. Rhetoric of Ustaz 

Hanan Attaki in Da'wah Videos on Youtube Account of Lampu Islam.Net. 
Lecturer: Fariza Yuniar Rahmawati, S.I.Kom., M.I.Kom 

 

This study entitled "Rhetoric Ustaz Hanan Attaki in Da'wah Videos on Youtube 

Lampu Islam.Net”. This study aims to determine the application of elements of 

rhetoric ethos, pathos, logos, aim and mode in preaching Ustaz Hanan Attaki 

regarding conveying religious messages through social media. This study uses 

descriptive qualitative research methods using Aristoteles rhetoric concept. The 

results of this study indicate that Ustadz Hanan Attaki has used Aristoteles 

rhetorical concept in discussing his da'wah. 

From the results of research on ethos elements, Ustaz Hanan Attaki was able to 

apply what Aristoteles said as credibility, namely through intelligence and 

character aspects through some of his da'wah material. The pathos element is 

shown by the reaction of the laughing audience and the logos element which is 

supported by the submission of logical arguments capable of strengthening the 

discussion of da'wah in Ustaz Hanan Attaki's rhetoric. In addition, the application 

of aim and mode elements was also explained by Ustaz Hanan Attaki in his video 

in which he mentioned that by using social media he could achieve the objectives 

of other da'wah, namely a wider audience than conventional da'wah. 

Keywords: Rhetoric, Aristoteles, Ustaz Hanan Attaki, Da'wah, Social Media. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehadiran media sosial memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai 

penggunanya untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa terbatas waktu dan 

tempat. Melalui pemanfaatan media sosial, para penggunanya tentu akan memiliki 

saluran komunikasi yang efektif serta mendapat respon yang sangat cepat 

(Edosomwan, dkk, 2011). Dengan begitu tentu akan menghemat waktu karena 

akan menjadi mudah bagi para pengguna untuk saling mengirim pesan melalui 

instant messenger atau sekedar berbagi foto maupun video lewat beragam media 

sosial yang ada. 

Tidak seperti zaman dahulu mencari informasi hanya dapat dilakukan lewat 

media konvensional, saat ini mulai merambah ke ranah media sosial. Sivek (2013) 

menjelaskan pergeseran tersebut dapat terjadi karena kecenderungan masyarakat 

saat ini mengubah sumber informasi mereka sesuai dengan perubahan teknologi 

yang ada. Hal ini tentu kemudian dapat membuat media sosial saat ini tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. 

Dalam menggunakan media sosial setiap individu tentu memiliki kebutuhan 

yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Hal ini dipaparkan Ruggiero (2000) 

bahwa pengguna memiliki kemampuan untuk memilih dan mengatur segala 

konten dalam menggunakan produk media sosial. Hal tersebut menunjukan 

dengan tersedianya media sosial membuat setiap orang dapat mengkonstruksi 

konten apapun yang akan mereka bagikan lewat media daring. 
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Berdasarkan hal tersebut, Kaplan dan Haenlein (dalam Whiting & Williams, 

2013) kemudian menjelaskan media sosial memungkinkan penggunanya 

membangun pondasi ideologi dan juga memfasilitasi penciptaan hingga 

pertukaran konten. Sebagai contoh misalnya lewat Facebook penggunannya dapat 

berbagi momen, atau berbagi foto hingga video lewat Instagram di mana para 

penggunanya dapat mengunggah konten tempat wisata hingga kuliner terbaru di 

suatu daerah, serta lewat kanal Youtube sebagai wadah para kreator dapat unjuk 

kebolehan membuat video terbaiknya. Jika melihat fenomena tersebut saat ini 

bukan tidak mungkin diikut dengan munculnya konten baru di media sosial, 

seperti dakwah. 

Sejalan dengan fenomena dakwah lewat media sosial, Hoesterey (dalam Greg 

& White, 2013) dalam bukunya yang berjudul “Ustad Seleb Bisnis Moral & 

Fatwa Online: Ragam rksperesi Islam Indonesia Kontemporer” menjelaskan ada 

kecenderungan yang menjadi latar belakang para ustaz saat ini gencar 

memanfaatkan teknologi baru tersebut hingga muncul istilah “ustaz seleb”. 

Seperti yang dijelaskan Zaenudin (2017) lewat artikelnya di Tirto.id berjudul 

“Mengapa Para Dai Bisa Amat Populer di Media Sosial?” menyebutkan beberapa 

ustaz di Indonesia saat ini eksis dalam berdakwah dengan memanfaatkan media 

sosial karena dapat menjangkau lebih banyak jemaah. Dengan begitu kegiatan 

berdakwah saat ini tidak hanya dilakukan di masjid, tempat pengajian, pesantren, 

namun dapat ditemui di berbagai media sosial. 
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Fenomena dijadikannya media sosial sebagai sarana dakwah juga tidak 

terlepas karena adanya audiens yang memang membutuhkannya. Pernyataan 

tersebut dapat dibuktikan dari data survey yang dirilis oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016 bahwa sebanyak 81,9% 

atau sebanyak 108,6 juta pengguna internet di Indonesia setuju jika berdakwah 

agama menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan lewat media sosial. 

Fenomena tersebut didukung dengan pernyataan Greg & White (2013) yang 

menjelaskan hal itu dapat terjadi saat ini karena nilai-nilai islami dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia sedang menguat dan terbukti dari cara-cara inovatif yang 

digunakan para muslim untuk mempopulerkan pesan-pesan keagamaan. 

Berkaitan dengan maraknya konten-konten dakwah yang disajikan media 

sosial oleh para pemuka agama, Wasisto (2015) menjelaskan pemikirannya 

dengan tajuk “Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas 

Menengah Indonesia” yang dimuat dalam Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. Ia 

menjelaskan bahwa fenomena tersebut merupakan suatu bentuk akulturasi dari 

kemajuan teknologi di dunia modern dengan Islam. Dengan kata lain konten-

konten agama yang kemudian hadir di media sosial merupakan bentuk akulturasi 

antara umat yang mengikuti kemajuan zaman. 

Salah satu media sosial yang cukup populer di Indonesia adalah Youtube. Hal 

itu didukung dengan tampilan data survey APJII melalui infografis tahun 2016, 

dijelaskan ada sebanyak 129,2 juta pengguna media sosial di Indonesia. Youtube 

menjadi salah salah media sosial populer di Indonesia yang sering dikunjungi 

dengan persentase 11% atau setara dengan 14,5 juta pengguna internet di 
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Indonesia. Terlepas dari itu Agazio & Buckley (2008) menjelaskan Youtube dapat  

menjadi salah satu media sosial populer karena menjadi wadah berbagi video 

populer dimana para pengguna dapat menonton secara gratis. 

Melihat potensi dari jumlah pengguna yang besar dan tidak menutup 

kemungkinan akan terus bertambah setiap tahunnya itulah yang kemudian 

memunculkan fenomena baru dalam syiar keagamaan, yakni dakwah melalui 

media sosial. Dijelaskan Tirto.id (2017) lewat kanal Youtube, ada bebearapa 

pemuka di Indonesia cukup populer sebut saja Usaz Khalid Basalamah, Uztaz 

Abdul Somad, Uztaz Hanan Attaki, dan K.H. Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus 

Mus yang dapat meraup ratusan ribu subscriber dan hingga jutaan penayangan di 

akun media sosial mereka tersebut. Amin (2009) menjelaskan dengan melakukan 

cara pendekatan dakwah yang berbeda, para pendakwah pun dapat dengan cepat 

populer karena dapat menjangkau audiens yang sangat luas. 

Hasil lansiran dari artikel Tirto.id (2017) sebelumnya menjelaskan salah satu 

akun di Youtube yaitu Lampu Islam.Net yang mengunggah dakwah Ustaz Hanan 

Attaki dengan 157,7 ribu pengikut telah memiliki 11,8 juta jumlah tayang. 

Melihat fenomena itu Chen (2013) lebih lanjut menjelaskannya sebagai akibat 

dari populernya Youtube di kalangan para pengguna media sosial ini sebagai 

medium untuk berbagi video yang dapat digunakan untuk mengekspresikan dan 

merepresentasikan diri penggunanya. Dan hal tersebut kemudian tentu yang 

membuat siapa saja dapat membuat konten apa saja di platform ini dan berdakwah 

menjadi salah satunya. 
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Dengan 397,441 ribu pengikut per Mei 2018, akun Lampu Islam.net menjadi 

salah satu referensi akun dakwah yang dapat ditonton melalui kanal Youtube. 

Lampu Islam.net adalah salah satu akun Youtube yang menampilkan konten 

dakwah Ustaz Hanan Attaki kepada masyarakat luas, khususnya anak muda. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil rujukan dari artikel Tempo (2017) dengan tajuk 

“Geliat Dakwah Media Sosial” yang menjelaskan bahwa lewat media baru 

tersebut konten dakwah Ustaz Hanan Attaki mencoba mengenalkan Islam 

mendekati berbagai komunitas bermain yang digandrungi anak muda di Kota 

Bandung. 

"Membangun brand dakwah untuk anak muda itu harus dengan lebih 

membaur dengan mereka, Dakwah mah enggak kaku-kaku amat, 

enggak mesti harus di masjid. Di media sosial juga bisa jadi viral.” 

(Ustaz Hanan Attaki, dalam Tempo, 2017) 

Kegiatan dakwah tentu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi. Hal 

itu dapat dikaitkan dengan definisi dakwah yang merupakan ajakan atau seruan 

kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti dan mengamalkan 

ajaran Islam (Dermawan, 2002). Selain itu Isina Rakhmawati (2013) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Kontribusi Retorika Dalam Komunikasi Dakwah” 

menyebutkan bahwa seorang dai yang meyampaikan dakwah harus mempunyai 

reputasi baik, integritas, dan sifat-sifat lain yang terpercaya agar pendengar 

tertarik dan paham kemudian tergerak pada tindakan yang dikehendaki melalui 

kesadaran, bukan paksaan. Jika dikaitkan dengan definisi tersebut, dakwah dapat 

dikatakan sejalan dengan salah satu unsur komunikasi yaitu retorika.  
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Littlejohn dan Foss (2012) menjelaskan konsep dasar retorika pada awalnya 

berhubungan seni penyusunan agumen dan pembuatan naskah pidato lalu 

kemudian fokusnya berkembang mencakup cara seseorang mempersuasi 

lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat mereka tinggal. 

Sejalan konsep dasar retorika sebagai bentuk persuasi, Burke (dalam Griffin, 

2011) menjelaskan jiks persuasi adalah salah satu elemen komunikasi yang paling 

mendasar. Burke meyakini bahwa hampir semua tujuan manusia berkomunikasi 

adalah untuk mempersuasi. Hal ini kemudian membuat retorika menjadi sangat 

penting bagi seorang ustaz karena merekalah yang bertujuan agar pesan-pesan 

bermuatan nilai agama dapat tersebar ke para jemaah (Ma’arif, 2010).  

Plessis (2013) menjelasan media sosial telah memperkenalkan ruang baru 

untuk studi retorika. Sebagai contoh, penelitian yang telah dilakukan oleh 

Berlangga, Garcia, dan Victoria (2012) dengan judul “Ethos, Pathos and Logos in 

Facebook”. Penelitian tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa terdapat 

unsur retorika ethos, pathos, logos dalam percakapan yang terjadi pada unggahan 

status di halaman Facebook. Berlangga, Garcia, dan Victoria (2012) menjelaskan 

ketiga unsur retorika memungkinkan diaplikasikan para pengguna Facebook 

seperti ketika mengekspresikan suasana hati dalam unggahan atau sekedar 

menanggapi unggahan teman dengan argumentasi terkait suatu pembahasan di 

media sosial tersebut. 

Selain tema tentang ekspresi para pengguna Facebook, penelitian lainnya 

mengenai studi retorika telah dilakukan oleh Carl (2006) yang mengangkat 

fenomena buzzer di media sosial Twitter. Carl (2006) mengatakan bahwa buzzer 
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sebagai agent of change atau influencer hadir dengan cara teroganisir untuk 

menstimulasi “buzz” sebuah merek, produk, layanan hingga ide. Lebih lanjut 

dijelaskan Carl (2006) dalam penelitian tersebut yang berjudul “What’s all the 

buzz about? Everyday communication and the rational basis of mouth and buzz 

marketing practices”, organisasi yang akan menggunakan buzzer untuk 

meningkatkan pemasarannya akan memilih membayar orang atau mencari 

relawan untuk kemudian mencoba merek atau layanan baru dari sang pemesan 

layanan tersebut yang kemudian relawan tersebut akan membicarakannya di 

dalam jaringan media sosial mereka. 

Selain kedua penelitian yang telah disebutkan, studi retorika juga ditemukan 

dalam komunikasi keagamaan seperti dakwah. Hal tersebut seperti yang 

dijelaskan Ananda (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Komunikasi 

dakwah melalui kesenian tradisional masyarakat Banjar” menyebutkan bahwa 

terdapat unsur dakwah dalam kesenian Lamut di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Penelitian ini kemudian menunjukan bahwa dalam proses kesenian Lamut, unsur-

unsur dakwah dapat dilihat dari pakaian yang digunakan, alat musik serta cara 

penyampaian cerita yang mengandung pesan akhlak, akidah dan syariah. 

Penelitian lain mengenai retorika pernah dituliskan oleh Dinda Tiara Alfianti 

(2016). Dalam peneleitiannya yang berjudul “Retorika Dakwah Dzawin Nur 

Ikram Dalam Stand Up Comedy”, ingin menjabarkan bagaimana retorika dakwah 

yang dilakukukan oleh seorang komika dibarengi dengan materi stand up comedy 

yang dibawakan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa Dzawin 

sebagai objek penelitian itu memiliki kemampuan mengemas materi semenarik 
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mungkin sehingga materi yang Ia sampaikan dipahami penonton. Lebih lanjut 

dijelaskan dalam membawakan materinya, Dzawin menggunakan humor yang 

membuat suasan terlihat lebih santai. 

Selain itu, kegiatan berdakwah yang dilakukan di media sosial kemudian 

memungkinkan retorika dapat dilakukan secara digital. Hal ini didukung dari apa 

yang diungkapkan Lunsford (dalam Plessis, 2013) di penelitian berjudul “An 

Exploration of Digital Rhetoric In A Social Network Environment”, menjelaskan 

retorika digital tentu berfokus pada komunikasi persuasif namun disajikan dalam 

format yang berbeda yakni melalui teks, gambar, isyarat non verbal serta suara 

yang kemudian ditampilkan secara bersamaan. Hal ini tentu menjadi salah satu 

keunggulan karena seorang komunikator bisa langsung mengontrol isi pesan serta 

meminimalisir kesalahan saat berbicara di depan audiens. 

Penelitian yang membahas tentang hubungan dakwah dan media sosial telah 

dilakukan oleh Agboola (2014) dengan judul “Religious Communication and 

Internet Usage: How Do Muslims Fare on the Web?”. Pada penelitian mengenai 

pengunaan internet sebagai media komunikasi dakwah Islam tersebut Agboola 

(2014) menjelaskan dalam menggunakan website sebagai medium untuk 

komunikasi dakwah Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti 

artikel yang disajikan tentu harus informatif, hingga mengedukasi perihal 

keislaman.  

Dengan menggunakan 100 website Islam teratas sebagai sample 

penelitiannya, Agboola (2014) menemukan bahwa sebanyak 48% artikel yang 

disajikan dapat dikategorikan informatif. Namun yang menjadi sorotan Agboola 
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dari hasil penelitiannya adalah artikel yang ada terkonsentrasi pada berita perihal 

kegiatan umat muslim, bukan tentang menyebarkan pemahaman terkait Islam. Hal 

ini tentu dapat menjadi perhatian komunitas masyarakat muslim agar lebih 

memanfaatkan keberadaan internet untuk menyebarkan informasi tentang Islam 

agar pemahaman tentang keagamaan tidak melulu diperoleh dengan cara 

konvensional, namun bisa menggunakan media sosial. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih akun Youtube Lampu Islam.Net. Hal 

tersebut berdasarkan hasil pra penelitian yang menunjukan bahwa dakwah dengan 

segmentasi anak muda sebagai audiensi masih jarang disentuh pendakwah di 

Indonesia. Sebagaimana yang dikutip dari artikel di situs Islami.co (2018) yang 

melansir pernyataan Laporan Majalah Tempo dengan judul “Go Dai” dijelaskan 

bahwa Ustaz Hanan Attaki dan tim media sosialnya memang memiliki target 

audiens yang berumur di bawah 30 tahun. Lebih lanjut dalam artikel Islami.co 

(2018) dijelaskan ustaz lulusan Al Azhar University itu mentargetkan pasar 

tersebut karena anak muda tentu saja gaul dengan teknologi. Ia, bahkan memiliki 

tim dan memang menyiapkan betul materi, termasuk penyampaiannya, temasuk 

urusan pakaian dan segala hal yang dibutuhkan layaknya sebuah pertunjukan. 

Peneliti kemudian memilih salah satu salah satu video dakwah di akun 

Youtube Lampu Islam. Net dengan judul “Viral Di Media Sosial, Berat Badan 

Wanita Sholeha 55 Kg. Ini Ceramah lengkapnya - Ust. Hanan Attaki”. Video 

tersebut peneliti pilih didasarkan karena memenuhi beberapa kriteria dalam 10 hal 

fundamental suatu video (Youtube, 2014), diantaranya Shareable Content, 

Discoverable Topic, Accessibility, Consistency, Sustainbility, dan Authenticity. 
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Selain itu video dakwah yang diunggah pada tanggal 20 Juli 2018 ini bermaksud 

untuk menampilkan kajian Ustaz Hanan Attaki secara lengkap terkait ramainya 

perbincangan terkait potongan dakwahnya yang menyebutkan ukuran seorang 

muslimah sholehah adalah berat badannya tidak lebih dari 55 Kg.  

Dengan menggunakan analisis retorika Aristoteles (dalam Berger, 2000) 

dijelaskan ada lima elemen dalam retorika yaitu Ethos, Pathos, Logos, Aim, dan 

Mode, peneliti akan mencoba untuk melihat dan mengalisis bagaimana penerapan 

kelima elemen retorika tersebut pada Metode tersebut dipilih peneliti karena 

sesuai yang telah peneliti jelaskan dakwah erat kaitannya dengan salah satu 

bentuk komunikasi yaitu retorika. Selain itu penelitian ini kemudian mencoba 

mengisi kekosongan penelitian terkait fokus pada penerapan elemen retorika 

dalam dakwah Ustaz Hanan Attaki. Hal tersebut tentu menjadi tantangan sendiri 

bagi Ustaz Hanan Attaki dan timnya untuk mengemas pesan dakwah lewat media 

daring Youtube. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan unsur-unsur retorika yang 

disampaikan Ustaz Hanan Attaki dalam video dakwah yang diunggah kanal 

Youtube Lampu Islam.Net? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneltian ini didasarkan untuk mengetahui penerapan unsur retorika 

Ustaz Hanan Attaki dalam video yang diunggah akun dakwah Lampu Islam. Net 
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dengan menggunakan lima elemen dalam analisis retorika yaitu Ethos, Pathos, 

Logos, Aim, dan Mode. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Peneliti berharap hasil penelitian tentang analisis retorika ini dapat menjadi 

referensi dan memberikan informasi terkait kegiatan retorika dalam dakwah 

yang dilakukan Ustaz Hanan Attaki dalam akun Lampu Islam. Net dengan 

memanfaatkan media social Youtube 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian tentang retorika akun dakwah yang dilakukan oleh peneliti, 

maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai 

unsur retorika dalam dakwah yang digunakan dalam kegiatan menyampaikan 

sumber pengetahuan terkait perihal keislaman melalui akun Youtube Lampu 

Islam. Net kepada para pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sejarah Retorika 

Ecchols menjelaskan definisi retorika (dalam Syamsuddin, 2014) bahwa 

retorika berasal dari kata “rhetoric” yang berarti kepandaian berbicara atau 

berpidato. Berbeda dengan pendapat Wojowasito (dalam Syamsuddin, 2014) jika 

retorika merupakan sebuah istilah yang bisa disebut juga dengan “retorica” atau 

dalam artian sebagai ilmu pidato dalam hal pemakaian kata-kata dengan gaya 

bahasa yang indah. Retorika yang dikenal saat ini memiliki sejarah yang amat 

panjang. Sejak muncul hingga memasuki abad ke-20, perkembangan retorika 

dapat dibagi dalam beberapa zaman atau tonggak waktu di antaranya zaman 

klasik, zaman abad pertengahan, zaman renaisan, retorika baru dan retorika abad 

ke-20. 

Dalam perjalanannya, retorika telah dimaknai oleh beberapa tokoh yang 

mengembangkannya seperti Corax, Tirias, para kaum Sofis, Ciero, Quintilian, 

Aristoteles dan lain-lain. Aristoteles merupakan tokoh penting dalam retorika 

karena Ia mencoba menegakkan retorika sebagai ilmu (Marta, 2014). Tujuan 

Aristoteles menerapkan retorika sebagai ilmu karena ia menilai bahwa apa yang 

disampaikan di dunia ini harus mempunyai cara pandang yang logis, realistis dan 

rasional, terlebih jika menyangkut masyarakat. 

Lebih lanjut dijelaskan Marta (2014) dalam setiap zaman atau tonggak waktu 

itu retorika memiliki ciri perkembangannya sendiri-sendiri yang dapat membuat 

beda satu sama lain. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan karena diwarnai oleh 
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corak yang muncul pada masa itu. Sebagai contoh sejarah retorika dijelaskan 

Effendy (2004) bahwa retorika sudah ada sejak manusia ada. Sebagai sebuah seni 

berbicara, retorika mulai dipelajari mulai abad ke-5 sebelum Masehi ketika kaum 

Sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk 

mengajarkan pengetahuan mengenai politik dan pemerintahan dengan fokus 

pelajaran mengenai kemampuan berpidato.  

Lebih lanjut dijelaskan Effendy (2004) bahwa pada masa itu kaum Sofis 

beranggapan bahwa seseorang harus mampu mendapatkan suara terbanyak untuk 

menjadi seorang pemimpin dalam system pemerintahan. Merujuk hal itu 

kemudian diperlukan sebuah upaya untuk membujuk rakyat demi kemenangan 

dalam proses pemilihan. Maka pada saat itu berkembanglah seni pidato yang 

membenarkan pemutarbalikan kenyataan demi tercapainya tujuan dan hanya 

menghalalkan khalayak bisa tertarik perhatiannya dan terbujuk. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan retorika Aristoteles untuk menganalisis bagaimana 

Ustaz Hanan Attaki menggunakan retorika dalam salah satu video dakwahnya di 

media sosial. 

2.2  Retorika Dalam Studi Komunikasi 

Retorika merupakan salah satu kajian dalam Ilmu Komunikasi. Secara 

sederhana Brooks dan Warren (dalam Effendy, 2004) menjelaskan definisi 

retorika adalah the art of using language effectively atau dalam bahasa dapat 

dipahami sebagai cara dalam menggunakan bahasa secara efektif. Sementara itu 

lebih lanjut Craig (1999) dalam jurnal dengan tajuk “Communication Theory as a 

Field”, menjelaskan mulanya retorika merupakan seni argumen dan pembuatan 
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naskah pidato yang kini semakin diperluas maknanya menjadi cara manusia dalam 

mempengaruhi lingkungannya. 

Senada dengan yang telah disebutkan, Littlejohn dan Foss (2012) berpendapat 

bahwa retorika adalah seni berbicara di depan umum yang bertujuan untuk 

mempengaruhi seseorang agar mengikuti apa yang dikehendaki oleh komunikator.  

Definisi lain juga dikemukakan oleh Hornby dan Parnwel (dalam Suhandang, 

2009) yang mengatakan retorika merupakan sebuah seni dengan menggunakan 

kata-kata yang dirangkai secara mengesankan melalui lisan ataupun tulisan 

kepada orang banyak. Merujuk dari pernyataan yang telah disebutkan, maka 

kegiatan retorika dapat dikatakan berkisar pada penggunaan bahasa yang dapat 

dilakukan secara tatap muka atau melalui media.  

Sebagai seni untuk membangun argumen, persuasi merupakan hal yang 

paling menonjol dalam retorika. Burke (dalam Griffin, 2011) menyatakan bahwa 

definisi retorika adalah sebagai sebuah persuasi dan cara-cara persuasi dapat 

terjadi. Lebih lanjut dijelaskan Burke melalui penggunaan bahasa sebagai seni, 

baik lisan maupun tertulis retorika yang baik akan didasarkan pada suatu 

pengetahuan.  

Selain itu Burke (dalam Griffin, 2011)  juga menjelaskan untuk membangun 

persuasi dalam retorika diperlukan adanya kesamaan dalam karakteristik antara 

komunikator dengan khalayak seperti latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, 

kesamaan nilai-nilai yang dianut, kepribadian, bahkan kesamaan karakteritik fisik. 

Dengan demikian, dalam pengaplikasian teori retorika menekankan pada 

kemampuan berbicara seseorang sebagai komunikator dalam proses komunikasi. 
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Tetapi dengan berkembangnya zaman tujuan dari dilakukannya retorika pun ikut 

berkembang, yaitu agar proses komunikasi dapat berjalan luwes, teratur, dan yang 

paling utama tentu mempersuasi khalayak. 

Aristoteles (dalam West & Turner, 2010) lebih lanjut menjelaskan ada 

beberapa fokus dari retorika, diantaranya: 

a. Invention (penciptaaan) 

Maksud dari penciptaan mengacu pada konseptualisasi, yaitu proses 

pemberian makna mengenai data melalui interpretasi. Dengan kata lain 

penemuan bisa dikatakan sebagai informasi dan pengetahuan yang dibawa 

oleh komunikator ke dalam situasi berpidatonya. Sebagai contoh ketika 

seoarang politikus mengumpulkan informasi dan pengetahuan mengenai 

ekonomi dan sosial negara untuk dijadikan dasar argumen dalam 

pidatonya. 

b. Arrangement (pengaturan) 

Prinsip kedua ini berhubungan dengan kemampuan komunikator dalam 

mengelola pidatonya. Maksudnya adalah komunikator harus dapat 

mengatur informasi yang terkait dengan hubungan antara manusia, simbol, 

dan konteks yang terlibat. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai kemampuan 

untuk menyatukan, atau merangkul audiensi sang komunikator. 

c. Style (gaya) 

Gaya retorika mencakup pada bagaimana seorang komunikator melakukan 

pemilihan kata, penggunaan perumpaan, dan memilih bahasa yang tepat 

untuk mengemas pesannya. Setiap komunikator retorika memiliki gayanya 
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masing-masing, namun beberapa orang masih sering mengabaikan prinsip 

gaya. Berpidato menggunakan istilah yang rumit akan membuat khalayak 

kesulitan dalam memahami. Maka dari itu, komunikator harus 

mempertimbangkan pemilihan kata-kata yang sesuai dengan khalayaknya 

agar pesan tersampaaikan dengan efektif. 

d. Delivery (penyampaian) 

Penyampaian dalam hal ini merupakan perwujudan simbol ke dalam 

berbagai bentuk, seperti merujuk pada presentasi non verbal dari seorang 

komunikator, orasi, atau tulisan yang bertujuan unutk membagi dan 

menyebarluaskan infornasi. Pemilihan cara penyampaian tersebut tentu 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh komunikator.  

e. Memory (ingatan) 

Ingatan adalah apa yang ingin disampaikan kepada komunikan, baik secara 

lisan ataupun tertulis yang terekam dalam ingatan. Namun lebih lanjut 

Burgoon (1974) menjelaskan ingatan tidak lagi hanya mengacu pada 

kemampuan komunikator dalam mengingat suatu pidato atau ucapan, 

namun juga bersinggungan dengan sumber ingatan budaya yang lebih luas 

termasuk proses persepsi yang mempengaruhi bagaiamana komunikator 

memperoleh dan mengolah informasi. 
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Secara umum dari penjelasan yang telah dijabarkan tersebut retorika dapat 

dipahami sebagai bentuk kemampuan untuk berbicara secara baik dalam proses 

komunikasi antarmanusia. Kemampuan berbicara ini tentu bukan hanya berbicara 

lancar tanpa didasarkan dengan jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi. Namun 

lebih dari itu, retorika adalah suatu kemampuan untuk berbicara atau 

menyampaikan gagasan secara singkat, padat, dan mengesankan (Hendrikus, 

1990). 

2.3  Retorika Dalam Komunikasi Dakwah 

Dengan berkembanganya ilmu komunikasi, studi retorika kini dapat 

mencakup jangkauan yang lebih luas. Saat ini retorika dapat dipelajari dalam 

ruang lingkup seperti bidang politik hingga pemasaran. Dalam hal ini Rakhmat 

(1999) menjelaskan seiring berjalannya waktu, retorika mengalami fase 

metamorfosis yang cukup panjang hingga kini menjadi menjadi kajian populer 

yang beragam perspektifnya. Merujuk hal itu bukan tidak mungkin ruang lingkup 

retorika dapat mencakup perihal kegiatan dakwah. 

Kegiatan dakwah identik dengan kegiatan komunikasi. Secara sederhana 

Muhyiddin (2002) memberikan definisi kata dakwah mengandung ajakan, seruan, 

panggilan, dan permohonan. Lebih lanjut Saputra (2011) menjelaskan dakwah 

adalah sebuah kegiatan mengajak, membimbing sesama umat manusia untuk 

patuh dengan perintah Allah swt. dan Rasulullah saw dalam segala segi kehidupan 

serta menjauhi larangannya.  

Sebagai salah satu bentuk dari kegiatan komunikasi, Hidayatullah (2016) 

menjelaskan definisi komunikasi dakwah adalah seruan atau ajakan kepada 
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manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan yang 

dilarang oleh agama Islam. Dalam konteks yang lebih luas, dakwah memiliki 

tujuan untuk memperbaiki moral dan perilaku manusia berdasarkan Al Qur‘an dan 

Sunnah. Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa dakwah erat kaitannya 

dengan kajian retorika karena komunikator dakwah (ustaz) tentu memiliki tujuan 

untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia 

tempat mereka tinggal. Dalam hal ini pesan yang disampaikan ustaz tentu 

bermuatan nilai agama, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal kepada 

jemaah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat (Ma’arif, 2010). 

Dalam menyampaikan dakwah, tujuan utamanya tentu memberikan segala 

informasi perihal Islam dan mengajak orang lain agar dapat melakukan perilaku 

yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Agar terciptanya tujuan tersebut tentu 

komunikator dalam hal ini dai harus dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif. 

Sebagai contoh dijelaskan Abidin (1996), seorang dai seharusnya menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami dan diserap audiensi dengan tujuan agar dakwah 

yang disajikan tidak menjenuhkan dan mudah diabaikan.  

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa untuk menyampaikan sebuah pesan dan 

agar dapat diterima kepada khalayak maka seorang komunikator (dai) harus 

mempertimbangkan khalayak mereka. Lebih lanjut Rakhmawati (2013) 

menjelaskan seorang dai harus mempunyai reputasi baik, terkait pandangannya, 

loyalitas, integritas, dan semangatnya serta sifat-sifat lain yang terpercaya maka 

jaminan kesuksesan pembicara untuk mempengaruhi orang lain secara persuasif 

agar pendengar tertarik dan paham kemudian tergerak pada tindakan yang 
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dikehendaki melalui kesadaran, bukan paksaan. Hal itu tentu perlu dilakukan 

dalam berdakwah agar proses komunikasi dapat berjalan luwes, teratur, dan yang 

paling utama tentu mempersuasi khalayak. 

Jika merujuk perihal yang telah disebutkan maka dakwah dapat menjadi salah 

satu kajian retorika karena mempelajari seni berbicara dan pengetahuan tentang 

suatu tema dengan tujuan mempengaruhi pihak audiensi lewat persuasi (West & 

Turner, 2010). Dari penjelasan yang telah disampaikan mengenai dakwah, 

kaitannya dengan retorika dapat dilihat dari bagaimana komunikator dapat 

menunjukan kepada khalayak bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas, 

kredibilitas, dan terpercaya (ethos), bagaimana menyentuh emosi para audiensinya 

(pathos), dan  (logos) bagaimana komunikator meyakinkan khalayaknya lewat 

bukti untuk mendukung setiap narasinya (Rakhmat, 1999) 

2.4 Dakwah di Media Sosial Sebagai Bentuk Retorika Digital 

Hadirnya media sosial secara perlahan memberi ruang baru pada studi 

retorika. Ketika dulu pengaplikasian retorika hanya sebatas melalui mimbar-

mimbar pidato, kini saat dunia digital diperkenalkan tentu memberi ruang baru 

terhadap salah satu kajian ilmu komunikasi ini. Losh (2009) menjelaskan bahwa 

retorika digital adalah sebuah bentuk pesan yang diwujudkan atau direkam 

melalui teknologi digital dan disebarluaskan melalui jaringan elektronik. Selain 

itu Warnick (2007) dalam “Rhetoric Online: Persuasion and Politics on the 

World Wide Web” mengemukakan bahwa teks-teks digital tentu harus dipelajari 

karena tidak terlpas dari kajian retorika. Lebih lanjut dijelaskan hal tersebut 
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dikarenakan Web menawarkan kemudahan untuk khalayak untuk kemudahan 

jangkauan serta dapat berinteraksi langsung antar komunikator dan komunikan.  

Littlejohn dan Foss (2012) menjelaskan, pada abad ke-20, retorika telah 

berkembang dan menunjukan sebuah kenaikan pertumbuhan dalam konteks 

jumlah, jenis, serta pengaruh simbol-simbol. Ketika media massa hadir dengan 

menggabungkan visual dan verbal, retorika pun dapat memiliki cakupan yang 

cukup luas, komunikan pun tidak melulu harus menghadiri mimbar orasi. Hal 

tersebut selaras dengan yang dijelaskan Suhandang (2009) bahwa retorika sebagai 

suatu bentuk penyampaian pesan dapat dilakukan secara tatap muka (face to face) 

ataupun tidak langsung (mediated), bisa dalam bentuk lisan atau tulisan. Seperti 

yang dijelaskan Plessis (2013) bahwa kehadiran media sosial membuka peluang 

baru bagi studi retorika dan masih relatif belum dieksplorasi. Dengan kata lain 

cakupan retorika dapat menjadi lebih luas, bukan tidak mungkin dapat masuk 

dalam bentuk retorika digital. 

Di era globalisasi ketika pertukaran informasi sangat cepat seperti sekarang 

ini, dakwah mau tidak mau harus semaksimal mungkin menggunakan media 

massa seperti surat kabar, radio, televisi, film, internet, dan sebagainya (Aziz, 

2004). Akulturasi dari kedua hal yang berbeda antara retorika dan jaringan sosial 

sudah sering dijumpai. Sebagai contoh dijelaskan Carl (2006) muncul fenomena 

untuk menstimulus para pengguna sosial media dengan bahasan seperti merek, 

produk, layanan, hingga ide, atau yang lebih kita kenal dengan istilah Buzzer. 

Tujuannya tentu tidak lain untuk “membicarakan” produk atau gagasan terkait hal 

tertentu di media sosial. 
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Merujuk penjelasan yang telah dijabarkan, hadirnya media sosial tentu 

membawa terobosan baru bagi retorika. Lebih lanjut Page dan Mapstone (dalam 

Plessis, 2013) menjelaskan bahwa ketika para komunikator menggunakan media 

sosial untuk melakukan retorika, para khalayak dapat langsung menanggapinya 

dengan cara berbagi konten tersebut atau bahkan membuat konten serupa di 

berbagai media sosial yang tersedia. Dengan kata lain media sosial saat ini tentu 

berpengaruh bagaimana cara berkomunikasi melalui cara-cara baru, salah satunya 

adalah dakwah. 

Melalui pemanfaatan media sosial untuk mengimplementasikan retorika tentu 

akan memudahkan komunikator untuk menyampaikan pesannya. Berlangga, 

Garcia dan Victoria (2013) menjelaskan saat ini retorika digital telah masuk ke 

dalam berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga Youtube. Dengan 

kata lain para komunikator sebagai pengguna dapat dengan mudah untuk 

menunjukan kredibilitasnya (ethos), menyentuh emosi para audiensi (pathos) dan 

memaparkan logika dalam narasinya (logos). 

Sebagai salah satu produk dari perkembangan media sosial, Youtube 

merupakan sebuah wadah yang menyajikan informasi dalam bentuk  audio-visual 

dan digunakan untuk berbagi video (Abraham, 2011). Dengan tujuan utam 

sebagai media untuk berbagi video, Youtube memiliki beberapa kelebihan, seperti 

yang dijelaskan (Faiqah, Najib, & Amir, 2016) di antaranya adalah: 

a. Tidak ada batas maksimal durasi sebuah video yang ingin diunggah. 

b. Youtube memiliki sistem pengamanan yang akurat dengan adanya fitur 

untuk untuk melaporkan video yang dinilai mengandung isu sara, ilegal, 
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dan juga para pengguna akan diberikan kesempatan untuk melakukan 

konfirmasi sebelum mengunggah video. 

c. Youtube memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan 

finansial bagi para penggunanya ketika jumlah penonton video yang telah 

mereka unggah telah memperoleh 1000x tayangan. 

d. Youtube memiliki fitur offline video bagi penggunanya yang telah 

mengunduh video dan dapat ditonton kapan saja meskipun tanpa 

terhubung koneksi internet 

e. Youtube mempunyai fitur edit untuk memotong video, menentukan tone 

warna video hingga menambah efek transisi pada video yang ingin 

diunggah. 

Setiap video yang ada di Youtube tentu sepenuhnya merupakan milik dan 

berdasarkan kontribusi pengguna atau dalam hal ini sang kreator. Bagi para 

kreator yang akan membagikan videonya, Youtube memiliki 10 hal terkait strategi 

pembuatan konten. Mengutip dari The Youtube Creator Playbook for Brand oleh 

Youtube (2014), kesepuluh hal yang harus diperhatikan pembuat konten 

diantaranya: 

a. Shareable Content: Video yang diunggah oleh para kreator dapat dengan 

mudah dibagikan penontonnya dengan mempertimbangkan judul, 

kedekatan emosi, hingga nilai yang terkandung dalam video tersebut. 

b. Collaboration: Para kreator dapat berkolaborasi dengan kreator lainnya 

yang sudah lebih dikenal dalam media daring ini dengan tujuan untuk 

kepopuleran videonya. 
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c. Discoverable Topic: Dalam suatu video hendaknya para kreator dapat 

mengangkat tema yang sedang ramai diperbincangkan. 

d. Accessibility: Memperbanyak akses untuk melihat video yang bisa 

dilakukan membagikan di deskripsi video. 

e. Consistency: Para kreator dituntut agar selalu konsisten. Dalam hal ini 

tidak hanya jadwal penayangan, namun juga memperhatikan kualitas 

video, hingga kualitas audionya. 

f. Targeting: Menetapkan target siapa yang menjadi audiensi, misalnya 

membuat video dengan komunitas tertentu. 

g. Sustainbility: Merencanakan untuk jangka panjang agar channel dapat 

berkembang dengan cara menggunggah video secara berkelanjutan. 

h. Convers with Viewers: Membuat konten yang melibatkan para audiensi 

berinteraksi dengan pembuat konten. 

i. Interacive Content: Tidak hanya melibatkan audiensi untuk berinteraksi, 

para kreator juga dapat menjalin kedekatan dengan mereka seperti terlibat 

dalam konten tersebut. 

j. Authenticity: Keorisinilan konten video yang tentunya dapat membedakan 

dengan pembuat konten lainnya agar audiensi loyal untuk selalu menonton 

video-video tersebut. 

Merujuk dari kemudahan yang ditawarkan media sosial Youtube itulah yang 

kini menarik bagi komunikator untuk memanfaatkannya sebagai wadah untuk 

retorika, salah satunya dakwah. Eickelman (2005) menjelaskan adanya kelas baru 

dalam “aktivitas” Islam di seluruh dunia seiring dengan berlangsung penyebaran 
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teknologi informasi baru, seperti melalui internet. Hal tersebut dapat dilihat 

beberapa tahun belakangan ini banyak dai ataupun organisasi Islam yang telah 

memanfaatkan internet secara optimal bagi pengembangan syiar agama. 

Heryanto (2012) tentang budaya populer di Indonesia ketika kajian agama 

dikenalkan melalui internet. Lebih lanjut dijelaskan Ma’arif (2010) mengatakan 

cara penyampaian yang variatif tentu membuat dakwah Islamiah melalui internet 

bisa menjangkau segmen yang luas. Perpaduan tersebut tentu harus dimanfaatkan 

umat Islam agar di era global ini dakwah Islam tidak terasing dan terpinggirkan.  

2.5 Analisis Retorika  

Moore (2012) menjelaskan analisis retorika digunakan untuk mempelajari hal 

berkaitan dengan persuasif yang disajikan dalam ungkapan lisan, gambar, dan 

dokumen tertulis. Dijelaskan Berger (2000) Pada awalnya analisis retorika hanya 

banyak diaplikasikan pada pidato ataupun teks-teks tertulis saja, namun dengan 

perkembangan media massa yang luar biasa analisis retorika sekarang pun banyak 

pula digunakan untuk mempelajari teks-teks yang ada di radio, televisi, dan film.  

Medhurst & Benson (dalam Berger, 2000) menjelaskan retorika 

memungkinkan untuk diaplikasikan karena sejalan dengan perkembangan media 

sosial sebagai tempat untuk mencari informasi, berdiskusi, hingga berdebat 

tentang berbagai masalah. Lebih lanjut, Medhurst & Benson menyatakan bahwa 

ada beberapa elemen retorika yang dapat ditemukan pada media massa, 

diantaranya: 

a. Intentional persuation. 
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b. Social value and effect of symbolic form in texts (whether intentionally 

placed in them or not. 

c. Techniques by which the arts communicate to audiences. 

d. Persuation techniques used by character on one another in dramatic or 

narrative works. 

e. Cicero’s five rhetorical practices found in texts. 

f. Study of genre or type of texts. 

g. Implicit theories about human symbolic interaction implied by authors of 

symbolic work. 

h. An ideal for contact of communication among humans. 

i. Study of what makes from effective (known pragmatics). 

Root Jr (dalam Berger, 2000) mengatakan bahwa analisis retorika dapat 

diaplikasikan pada kegiatan retorika yang marak media massa dengan 

mempertanyakan beberapa hal, diantara adalah: 

a. What is the mode of presentation? 

b. How does the mode affect the presentation? 

c. What is the purpose of the discourse? 

d. Who is the audience for the discourse? 

e. How is the discourse directed at that audience? 

f. What person is created, how is it created, and why is it created?  

g. What is the argument of the discourse? 

h. How is it arranged?  

i. Upon what is it based? 
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Pernyataan Root (dalam Berger, 2000)  tersebut berdasarkan pada prinsip-

prinsip Aristoteles, menyatakan bahwa ethos, pathos, logos, aim, dan mode 

merupakan elemen-elemen Retorika yang universal. Aristoteles (dalam Berger, 

2000) menjelaskan kelima elemen tersebut sebagai berikut: 

Elemen Definisi 

Ethos character of speaker helps convince 

Pathos appeal to emotions in listener 

Logos proof based on reason, logical argument 

Aim purpose of discourse 

Mode medium used (talk, radio, TV, fi lm, etc). 

Tabel 2.1 Elemen Retorika Menurut Aristoteles 

Sumber: Berger, 2000 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Untuk melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang menjadi acuan 

peneliti dan membantu untuk lebih memahami terkait masalah retorika, dakwah 

dan media sosial. Penelitian yang pertama terkait media sosial sebagai sarana 

dakwah telah dilakukan oleh Usman (2016). Tujuan utama dari penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Penggunaan Media Online Sebagai Sarana Dakwah” ini 

adalah untuk mengetahui hubungan antara penggunaan media online sebagai 

media dakwah dan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan media online 

sebagai sarana dakwah. Dengan menggunakan metode analisis statistik, penelitian 

ini memberikan hasil bahwa bahwa 90% responden menggunakan smartphone 

sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terkait dengan dakwah Islam. Lebih 
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lanjut Usman (2016) menjelaskan hal tersebut atas merupakan peluang besar bagi 

para pendakwah agama Islam agar bisa membuat laman website, halaman 

Facebook, akun Youtube yang mengandung kajian-kajian Islam yang baik dan 

benar. Lebih lanjut dari hasil penelitiannya Usman (2016) menjelaskan jika 

konten-konten Islam yang ada di media online ternyata diisi oleh orang-orang 

dengan latar belakang yang kurang mumpuni di bidang ilmu agama, atau bahkan 

ajakan-ajakan kepada radikalisme. 

Penelitian kedua yang dijadikan landasan penulis untuk melakukan penelitian 

ini datang dari Hidayatullah (2016) dengan judul “Twitter Sebagai Media 

Dakwah”. Hidayatullah (2016) menjelaskan  dalam beberapa dekade terakhir, 

Facebook dan Twitter digunakan sebagai sarana komunikasi untuk meneruskan 

pesan-pesan agama dan khotbah Islam (dakwah). Di antara media sosial yang ada, 

twitter dianggap memiliki popularitas yang cukup tinggi di masyarakat. Tren 

melakukan dakwah oleh twitter dengan kultwit ternyata telah membantu para 

pengkhotbah Muslim untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang 

lebih menarik. Dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon 

masyarakat mengenai efektivitas dan manfaat apa yang apa yang dapat mereka 

peroleh dari dakwah melalui “kultwit”.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan Hidayatullah (2016) menunjukan 70% 

responden memberikan jawaban bahwa kultwit menarik bagi mereka. Hanya 4,2% 

responden menyatakan bahwa kultwit tidak menarik dan sebanyak 26% 

mengatakan kultwit biasa saja. Selanjutnya, responden diberi pertanyaan tentang 

efektifitas kultwit untuk berdakwah. Mayoritas responden (72,6%) menjawab 
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bahwa kultwit efektif digunakan untuk berdakwah. Sedangkan 22,1% responden 

menyatakan biasa saja dan sebanyak 5,3% menjawab tidak efektif. Pertanyaan 

ketiga diberikan kepada responden tentang apakah kultwit dapat membantu 

mereka untuk membantu memahami agama Islam dan hasilnya 66,7% 

mengatakan iya. Sedangkan sisanya sebanyak 28,1% menyatakan biasa saja dan 

hanya 5,2% menjawab tidak membantu dalam memberikan pemahaman tentang 

Islam. Dari hasil penelitian tersebut tentu dapat dilihat bahwa dakwah para ustaz 

melalui kultwit telah mendapatkan respon positif dari mayoritas responden. 

Penelitian ketiga merujuk dari Muhamad Zaki Mustafa, dkk (2013) dengan 

judul “Facebook as Social Media Tools among Muslim Youths in Malaysia”. 

Mustafa dkk (2013) menjelaskan penggunaan internet saat ini tidak hanya terbatas 

pada aktivitas yang berkaitan dengan mencari pekerjaan atau berkomunikasi 

dengan kontak, tetapi juga melibatkan banyak aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Lebih lanjut dijelaskan saat ini, ada kecenderungan di kalangan komunitas 

Muslim untuk menggunakan Internet untuk tujuan menyampaikan dakwah, 

menyampaikan ceramah agama, mencari dan mengambil informasi yang terkait 

dengan ajaran Islam dan juga jawaban yang terkait dengan ajaran dan ritual 

masalah sehari-hari. 

Penelitian yang ingin mengidentifikasi penggunaan facebook di kalangan 

pemuda Muslim di Nilai, Negeri Sembilan Malaysia tersebut meneliti dampak 

penggunaan facebook pada pemahaman agama pemuda Muslim. Hasil studi ini 

menjadi menarik karena menemukan bahwa ada informan yang menganggap 

Facebook sebagai media yang tidak sempurna untuk dipelajari Islam. Mustafa dkk 
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(2013) menjelaskan beberapa informan dalam penelitian tersebut mengklaim 

bahwa penggunaan Facebook tidak mempengaruhi pemahaman agamanya. 

Kesulitan untuk menemukan informasi tentang ajaran Islam, khususnya Fiqh 

(Hukum Islam) dan Akidah (Keyakinan dan Kepercayaan) dan masalah yang 

dapat dipercaya membuat informan membatasi penggunaannya hanya untuk 

tujuan sosial. Pernyataan tersebut juga didukung informan lainnya yang 

menyatakan bahwa bahwa informasi Islam yang disebarluaskan di Facebook tidak 

mudah dipercaya karena kesulitan untuk memverifikasi sumber dan otoritasnya. 

Berdasarkan rujukan beberapa penelitian terdahulu, peneliti mencoba 

menemukan suatu fenomena komunikasi dalam kegiatan dakwah. Beberapa 

penelitian yang menjadi rujukan tersebut tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang 

harus dilakukan seorang komunikator (dalam hal ini dai) dalam menyampaikan 

dakwahnya di media sosial, padahal tidak dapat dipungkiri jika mereka 

menganalisis audiensinya terlebih dahulu bukan tidak mungkin dakwah di media 

sosial dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengalisis 

bagaimana penerapan elemen retorika pada salah satu video dakwah akun 

Youtube Lampu Islam. Net.  

2.7 Kerangka Pemikiran  

Dakwah merupakan salah satu bentuk dari kegiatan berkomunikasi dengan 

tujuan mengajarkan pemahaman tentang Islam. Seiring berkembangnya teknologi 

komunikasi penggunaan media online sebagai sarana dakwah dewasa ini mulai 

menjadi alternatif untuk berdakwah. Dalam menyampaikan materi-materi dakwah, 
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seorang pendakwah bisa saja memiliki akun di media sosial seperti Facebook, 

Twitter, Instagram hingga Youtube. 

Keberadaan internet dan teknologi tentu membawa kemudahan bagi kegiatan 

dakwah. Kehadiran gawai tersebut membuat para penggunannya mendapatkan 

opsi untuk mengakses konten apa saja ketika terhubung ke internet, salah satunya 

adalah dakwah. Media sosial tentu akan memudahkan para kreatornya untuk 

berinteraksi dengan target audiensi. Suguhan fitur-fitur yang lebih menarik dan 

mudah diakses menjadi nilai lebih yang membuat banyak orang memanfaatkan 

media sosial untuk dakwah. 

Perkembangan Youtube yang cukup pesat tersebut tentu dibarengi dengan 

kehadiran aktor-aktor baru yang dapat menghasilkan sebuah konten. Dengan 

fokus utama sebagai wadah dalam jaringan berbagi video, Youtube menjadi cukup 

populer bagi para uztaz untuk membagikan konten dakwahnya di media sosial 

tersebut. Melalui video yang dibagikan tersebut, pengguna Youtube dapat saling 

berinteraksi satu sama lain terkait tema video yang dibahas. Para penggunanya 

juga dapat memberikan dukungan dengan memberikan like jika suka dengan 

konten video yang disajikan hingga bisa membagikan salinan link video tersebut 

jika ingin menyebarluaskan kepada khalayak lainnya.  

Namun untuk memaksimalkan dakwah dalam media sosial, para kreator tidak 

boleh hanya menentukan media mana yang sekiranya akan lebih digeluti. 

Penyusunan strategi tentu menjadi kunci di dalam keberhasilan dalam 

memanfaatkan media sosial untuk dakwah. Pada penelitian ini peneliti mencoba 

untuk melihat dan menganalisis penerapan elemen retorika di salah satu akun 
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Youtube yaitu Youtube Lampu Islam. Net yang mengunggah video dakwah Ustaz 

Hanan Attaki. Untuk memudahakan analisis tersebut peneliti menggunakan 

elemen analisis retorika Aristoteles yaitu Ethos, Pathos, Logos, Aim, dan Mode 

agar dapat melihat bagaimana seorang ustaz menyampaikan ketika sebuah pesan 

keagamaan. Dalam penelitian ini, peneliti membentuk kerangka pemikiran yang 

didasari oleh tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan unsur retorika 

Ustaz Hanan Attaki dalam video yang diunggah akun dakwah Lampu Islam. Net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka pemikiran 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018 

Dakwah di media sosial 

Retorika 

Aristoteles 

Dakwah Ustaz Hanan Attaki di Akun 

Youtube Lampu Islam.Net 

Ethos Pathos Logos Aim Mode 

Retorika Dakwah Islam oleh Ustaz 

Hanan Attaki di Akun Youtube 

Lampu Islam.Net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian menurut Thomas Kuhm (dalam Neuman, 2013) adalah 

ilmiah keseluruhan dalam pola berpikir. Seperti asumsi dasar, pentingnya 

pertanyaan yang harus dijawab atau apa yang ingin diungkapkan dan juga teknik 

yang harus digunakan. Poerwandari (2007) menjelaskan istilah paradigma 

sebenarnya mengarah pada pernyataan yang menerangkan bagaimana dunia dan 

kehidupan dipersepsikan. Lebih lanjut Neuman (2013) mengatakan bahwa banyak 

yang meremehkan keberadaan paradigma ketika melakukan penelitian. Padahal 

memahami paradigma sebelum menentukanntya dapat membantu pelaksanaan 

penelitian dan untuk penentuan teori serta metode yang harus digunakan. 

Paradigma dalam penelitian ini akan berpijak dari paradigma post-positivistik. 

Penelitian post-positivistik mendasarkan pada pandangan positivis terkait dengan 

masalah peramalan dan pengendalian tetapi mencoba mengembangkan 

pemahaman berbeda tentang hal-hal lain ntuk menjawab kritik-kritik yang 

dilontarkan terhadap kelompok positivis. Realitas objektif diyakini ada tetapi 

hanya dapat didekati dan tidak dapat dipotret sepenuhnya. Post-positivistik 

menggunakan berbagai metode dalam penelitiannya dan tetap menekankan 

penemuan (discovery) dan pembuktian teori (theory verification). 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian 

Dalam proses penelitian mengenai dakwah sebagai bentuk retorika digital di 

Youtube ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Moleong (2013) 
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menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dan data yang dihasilkan disajikan secara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata. Dalam penelitian kualitatif, perolehan data yang didapat 

oleh peneliti tidak mengutamakan banyaknya populasi atau sampling. Hal itu 

dikarenakan jika data yang diperlukan sudah mencukupi serta dapat menjelaskan 

fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Hal ini 

didukung dari pernyataan yang dijelaskan Kriyantono (2014) yang menyebutkan 

bahwa penelitian kualitatif lebih fokus pada kedalaman atau kualitas data bukan 

banyaknya (kuantitas) data. 

Nazir (2003) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif mempelajari suatu 

fenomena yang ada di masyarakat terkait situasi tertentu, seperti hubungan, 

kegaitaan, sikap hingga pandangan dalam menyikapinya. Penjelasan lebih lanjut 

dijelaskan Kriyantono (2014) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

bertujuan untuk membuat deskripsi yang sistematis serta faktual. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, peneliti beranggapan bahwa penelitian kualitatif deskriptif 

sesuai dengan penelitan ini. Hal ini dikarenakan peneliti mencoba menampilkan 

fakta atau fenomena baru di masyarakat bahwa media sosial dapat menjadi 

medium baru untuk melakukan kegiatan retorika, dalam hal ini adalah dakwah. 
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Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rhetorical 

analysis yang fokus pada digital rhetoric. Short (2007) menjelaskan tujuan dari 

rhetorical analysis adalah untuk mengartikulasikan apa yang komunikator 

sampaikan kepada khayalak. Sehubungan dengan penelitian ini yang mengambil 

data di media sosial, maka peneliti akan meneliti pesan dalam proses komunikasi 

berdasarkan elemen analisis retorika yaitu Ethos, Pathos, Logos, Aim dan Mode 

yang dilakukan Ustaz Hanan Attaki dalam akun Lampu Islam.net. Berger (2000) 

menjelaskan bahwa analisis retorika tentu dapat mengikuti perkembangan media 

massa yang saat ini tidak hanya terpaku dalam mempelajari teks yang ada di 

radio, televisi, dan film. 

3.3 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus bertumpu pada suatu fokus. 

Moleong (2013) menjelaskan ada dua manfaat dari penetapan fokus penelitian, 

yang pertama adalah peneliti akan dapat membatasi studi dari penelitiannya dan 

yang kedua yaitu dapat memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang 

didapatkan di lapangan. Melihat pentingnya menentukan fokus penelitian, maka 

berdasarkan rumusan masalah “bagaimana penggunaan unsur-unsur retorika yang 

disampaikan Ustaz Hanan Attaki dalam video dakwah dengan tema “Berat Badan 

Wanita Sholeha” melalui kanal Youtube Lampu Islam.Net?”, yang kemudian 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah identifikasi apakah elemen retorika 

Ethos, Pathos, Logos, Aim dan Mode digunakan oleh Ustaz Hanan Attaki dalam 

video dakwahnya yang diunggah di kanal Youtube Lampu Islam. Net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Kriyantono (2014) menjelaskan data primer adalah 

sumber data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama. 

Sedangkan Mulyana (2011) menjelaskan sumber data primer dapat diperoleh dari 

opini individu atau kelompok, hasil observasi, dan kejadian atau ingatan.  

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan peneliti adalah video yang 

dari akun Lampu Islam.net yang menampilkan Ustaz Hanan Attaki ketika sedang 

melakukan dakwah di depan khayalaknya. Sedangkan data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal, buku, maupun penelitian terdahulu 

yang dapat menunjang kelengkapan data dan sebagai sumber informasi tambahan 

bagi peneliti. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Bungin (2007) menjelaskan dalam mengumpulkan data pada penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti wawancara mendalam, 

observasi, hingga dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan untuk 

menganalisis retorika yang dilakukan Ustaz Hanan Attaki dalam dakwahnya di 

akun Youtube. Teknik dokumentasi dipilih agar peneliti memiliki data-data 

penelitian yang lebih lengkap terkait video-video dakwah Ustaz Hanan Attaki di 

media sosial Youtube. Data dokumentasi yang digunakan peneliti dalam 

penelitian digital rhetoric ini akan berbentuk potongan gambar dari video dakwah 

Ustaz Hanan Attaki. 
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3.6 Unit Analisis Data 

Maulana (2007) menjelaskan dalam penelitian rhetorical analysis, unit 

analisis data disebut dengan rhetorical artefact. Dalam hal ini rhetorical artefact 

merujuk pada teks, jejak, atau bukti nyata dari retorika yang dilakukan 

komunikator. Terkait dengan hal tersebut, objek dari penelitian ini adalah salah 

satu video dakwah Ustaz Hanan Attaki di akun Youtube Lampu Islam.net yang 

mengangkat judul “Berat Badan Wanita Sholeha”. Lalu yang kemudian menjadi 

unit analisis data adalah adalah hal-hal yang terdapat dalam objek penelitian yaitu 

potongan adegan yang menampilkan teks, gambar, isyarat non-verbal, dan suara 

dalam dalam video dakwah Ustaz Hanan Attaki tersebut akan dianalisis 

menggunakan elemen dari rhetorical analysis. 

Selain itu, video yang menjadi objek dalam penelitian ini peneliti pilih 

berdasarkan 10 hal fundamental dalam suatu video diantaranya (Youtube, 2014): 

a. Shareable Content: Video yang diunggah akun Lampu Islam.Net dapat 

dibagikan ulang oleh para penontonnya. 

b. Discoverable Topic: Video tersebut diunggah oleh tim Lampu Islam.Net 

karena ingin mengklarifikasi tema yang sedang ramai diperbincangkan. 

c. Accessibility: Memperbanyak akses untuk melihat video lainnya yang bisa 

dilakukan membagikan di deskripsi video. 

d. Consistency: Dalam hal ini video yang diunggah akun Lampu Islam.net 

tersebut memiliki kualitas video dan audio yang cukup baik untuk 

ditonton. 
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e. Targeting: Menetapkan target siapa yang menjadi audiensi, dalam video 

ini tentu jelas yang menjadi targetnya adalah para pengikutnya di akun 

Youtube tersebut dan para pengguna media sosial yang sebelumnya hanya 

menonton potongan dakwah Ustaz Hanan Attaki bukan ceramah 

lengkapnya. 

f. Authenticity: Keorisinilan konten video yang tentunya dapat membedakan 

dengan pembuat konten lainnya agar audiensi loyal untuk selalu menonton 

video-video yang bersumber dari orang pertama agar keaslian videonya 

tetap terjaga. 

Berdasarkan 10 hal fundamental tersebut peneliti kemudian memilih salah 

satu video dakwah Ustaz Hanan Hanan Attaki di akun Youtube Lampu Islam.net 

dengan judul “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg. Ini 

Ceramah lengkapnya - Ust. Hanan Attaki”. Video dakwah dengan 80 ribu kali 

jumlah tayang yang diunggah beberapa bulan lalu itu menampilkan video versi 

lengkap dakwah Ustaz Hanan Attaki yang berujar jika seorang muslimah salihah 

berat badannya tidak lebih dari 55 Kg. Dari deskripsi yang disajikan, video 

tersebut dipilih peneliti karena bermaksud untuk menampilkan kajian Ustaz 

Hanan Attaki secara lengkap agar para masyarakat  memahami suatu konteks 

keilmuan, dalam hal ini agama tentu diperlukan pemahaman mendalam dan tidak 

setengah-setengah, terlebih lagi melalui media sosial. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan menganalisis digital rhetoric yang dilakukan Ustaz Hanan 

Attaki dalam kegiatan dakwahnya yang diunggah dalam akun Youtube Lampu 
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Islam.net. Lunsford, Wilson, dan Eberly (dalam Plessis, 2013) menjelaskan digital 

rhetoric didefinisikan sebagai bentuk komunikasi persuasif yang dilakukan dalam 

format yang berbeda, misalnya teks, gambar, isyarat non-verbal, dan suara yang 

disajikan secara bersamaan melalui media. 

Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada pesan dalam digital rhetoric 

dalam sebuah video yang telah di unggah di akun tersebut. Kemudian dari 

potongan adegan yang menampilkan teks, gambar, isyarat non-verbal, dan suara 

dalam dalam video dakwah Ustaz Hanan Attaki tersebut akan dianalisis 

menggunakan elemen dari retorika sebagai berikut: 

Elemen Definisi 

Ethos character of speaker helps convince 

Pathos appeal to emotions in listener 

Logos proof based on reason, logical argument 

Aim purpose of discourse 

Mode medium used (talk, radio, TV, fi lm, etc). 

Tabel 3.1 Elemen Retorika Menurut Aristoteles 

Sumber: Berger, 2000 

Moore (2012) menjelaskan rhetorical analysis digunakan untuk mempelajari 

bukti persuasif yang disajikan komunikator dengan cara melalui wacana yang 

disampaikan secara lisan, gambar, atau dokumen tertulis. Dalam penelitian ini 

peneliti akan mencoba menerapkan kelima elemen tersebut pada video dakwah 

Ustaz Hanan Hanan Attaki di akun Youtube Lampu Islam.net dengan judul “Viral 

Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg. Ini Ceramah lengkapnya - 

Ust. Hanan Attaki”. Setelah data yang diperlukan telah mencukupi, model analisis 
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retorika dari Aristoteles akan peneliti gunakan untuk membaca dan memaknai 

data. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah elemen retorika dapat diterapkan 

dengan baik dalam sebuah dakwah yang dilakukan seorang Ustaz lewat media 

sosialnya. 

Lebih lanjut Neuman (2016) menjelaskan analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi, menyortir, mengkatagorikan, 

mengevaluasi, hingga menyintesiskan data yang telah diperoleh. Teknik analisis 

data yang kemudian digunakan dalam penelitian ini adalah analisis naratif. Griffin 

(dalam Neuman, 2016) mengatakan bahwa analisis naratif adalah bentuk retorika 

dan bentuk umum yang logis dari penjelasan yang menggabungan deskripsi 

berteori dari suatu peristiwa dengan penjelasannya. 

Menurut Neuman (2016) naratif adalah cara orang mengkontrol dan 

memahami dirinya dengan cara mengungkapkan pengalamannya dengan lisan 

maupun tulisan seolah-olah untuk membangun identitas dirinya. Untuk teknikya, 

analisis naratif adalah teknik untuk memberikan penjelasan pada data kualitatif 

yang disajikan secara berurutan dengan memberikan tata bahasa (Neuman, 2016). 

Lebih lanjut Neuman (2016) menjelaskan praktif naratif merupakan suatu cerita 

yang dialami manusia secara subjektif dan terdapat arti di setiap tindakannya. 

Neuman (2016) menyebutkan teknik analisis naratif dapat diukur melalui alat 

analisis yaitu path depency, periodization dan historical contingency. 

1. Path Depency (Ketergantungan Lintasan) 

Jenis analisis data yang ini mengemukakakn sebuah peristiwa secara 

kronologi dengan pelaku-pelaku yang memiliki peranan. 
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2. Periodization (Periodisasi) 

Pembagian alur waktu ke dalam beberapa periode yang 

berkesinambungan pada sebuah realitas sosial. 

3. Historical Contigency 

Hasil analisis yang menjelasankan mengenai proses dan peristiwa 

dengan mengacu pada faktor tertentu yang terjadi dalam waktu dan tempat 

tertentu. 

3.7 Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan. 

Moleong (2013) menjelaskan bahwa jika seorang peneliti melakukan pemeriksaan 

keabsahan data yang ia dapatkan secara tepat, maka hasil dari penelitian yang 

dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Dalam penelitian ini 

teknik keabsahan data yang digunakan merujuk pada kriteria yang ditawarkan 

Lincoln dan Guba (dalam Bryman, 2012) yaitu kepercayaan (trustworthiness) dan 

keaslian (authenticity), berbagai kriteria tersebut kemudian dikenal dengan istilah 

goodness criteria. Lebih lanjut Lincoln dan Guba (dalam Bryman, 2008) 

menejelaskan kepercayaan (trustworthiness) dibangun melalui empat kriteria, 

diantaranya: 

a. Kredibilitas (creadibilty) merupakan konsep validitas data yang terkait 

dengan temuan hasil penelitan yang mungkin berhubungan dengan realitas 

sosial di masyarakat. Temuan data di lapangan tentu memerlukan 

kepastian bahwa dalam sebuah penelitian, seorang peneliti sudah memiliki 

pemahaman mengenai masalah yang diteliti. Teknik yang biasa digunakan 
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dalam menguji kredibilitas disebut dengan respondent validation atau 

member validation, atau bisa menggunakan alternatif lainnya yaitu 

triangulation. 

b. Validitas eksternal atau yang bisa juga disebut transferability merupakan 

kemungkinan dari hasil atau pola dalam sebuah penelitian yang dapat 

diterapkan dalam konteks yang lain atau mungkin dalam konteks yang 

sama tetapi dalam jangka waktu yang berbeda. Dalam hal ini peneliti akan 

berusaha menampilkan data-data yang ada dengan mempertimbangkan 

penggunaan data tersebut untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 

c. Reliabilitas sama dengan dependability merujuk pada keterbukaan 

terhadap keseluruhan tahap dan hasil penelitian untuk dinilai oleh kolega. 

Keterbukaan tersebut memungkinkan adanya penilaian dari pihak-pihak 

yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini dapat diperankan oleh 

pembimbing skripsi. 

d. Objektivitas atau yang dapat juga disebut confirmability adalah sebuah 

tindakan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk meminimalisir penilaian 

pribadi dalam peyajian data. Walau pun dalam penelitian kualitatif tentu 

sulit untuk, namun dalam menafsirkan data yang diperoleh dari hasil 

pembacaan teks dan pengamatan objek penelitian, peneliti akan berusaha 

untuk bersifat objektif. Dalam hal ini peran pembimbing skripsi juga dapat 

membantu untuk melakukan confirmability data. 
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Kriteria selanjutnya dalam keabsahan data yaitu keaslian (authenticity). 

Kriteria keaslian (authenticity) ini mengangkat isu yang lebih luas mengenai 

dampak dari penelitian yang lakukan oleh peneliti yang kemudian meliputi: 

a. Fairness, merupakan kejujuran yang dilakukan oleh peneliti dalam 

memperlihatkan data dari subjek penelitian secara apa adanya dan 

proporsional, serta menunjukan informasi dan sudut pandang dari pihak 

lain. Dalam hal ini selain dari hasil temuan dari salah satu video dakwah 

yang telah peneliti tentukan, temuan dari beberpa website yang 

menampilkan artikel terkait dakwah tersebut juga dapat menjadi acuan 

peneliti untuk menginput data. 

b. Ontological authenticity berkaitan dengan manfaat penelitian agar dapat 

membantu masyarakat untuk lebih memahami konteks sosial lainnya yang 

sedang berkembangan saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

menyebarluaskan data penelitian ke masyarakat sehingga dapat 

memberikan pandangan baru. 

c. Educative authenticity berkaitan dengan penyadaran masyarakat agar lebih 

menghargai perbedaan pemikiran dalam dunia sosial. 

d. Catalytic authenticity adalah kemampuan penelitian agat mampu 

mendorong masyarakat untuk melakukan perbaikan dan perubahan di 

lingkungan masyarakat. Dalam hal ini penelitian ini peneliti berharap 

dapat mengenalkan cara berdakwah yang tidak lagi konvensional namun 

dapat memanfaatkan media sosial yang ada. 
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e. Tactical authenticity adalah aspek pemberdayaan, maksudnya adalah data 

yang diteliti diharapkan dapat menjadikan bertambahnya referensi baru 

dalam ilmu pengetahuan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan keabsahan data yang dilakukan 

dengan pembimbing skripsi. Keabsahan data yang dilakukan peneliti dengan cara 

berdiskusi mengenai fenomena yang dilihat peneliti mengenai maraknya dakwah 

yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial hingga metode yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

Selain membahas tentang metode yang digunakan, peneliti dan pembimbing 

juga mendiskusikan mengenai para ustaz yang cerdik melihat potensi dakwah 

lewat media sosial hingga dipilihlah Ustaz Hanan Attaki sebagai subjek 

penelitian. Pemilihan Ustaz Hanan Attaki karena didasari hasil pra penelitian yang 

menunjukan bahwa dakwah dengan segmentasi anak muda sebagai audiensi masih 

jarang disentuh pendakwah di Indonesia. Jika dilihat lebih spesfik lagi, Ustaz 

Hanan Attaki mencoba mengenalkan Islam mendekati berbagai komunitas 

bermain yang digandrungi anak muda di Kota Bandung. Dan dari data yang 

diperoleh mengenai subjek dan objek penelitian kemudian diuji kebenarannya 

agar memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. 
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BAB IV 

HASIL dan PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum 

Pada sub bab gambaran umum ini peneliti akan memaparkan data terkait 

objek dari penelitian, yaitu video dakwah Ustaz Hanan Attaki dengan judul “Viral 

Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg. Ini Ceramah lengkapnya - 

Ust. Hanan Attaki” yang diunggah akun Lampu Islam.net di media sosial 

Youtube. Selain itu profil singkat dari Ustaz Hanan Attaki dan akun Lampu Islam. 

Net juga akan dipaparkan dengan tujuan untuk memberikan informasi seputar 

objek dan subjek penelitian. 

4.1.1  Gambaran Singkat Ustaz Hanan Attaki dan Lampu Islam. Net 

 
Gambar 4.1 Ustaz Hanan Attaki 

Sumber: www.islami.co/ustadz-hanan-attaki-dan-kontroversi-berat-

badan-cewek-sholehah-55-kg/ 

Tengku Hanan Attaki atau yang dikenal sebagai Ustaz Hanan Attaki 

merupakan salah satu pendakwah yang cukup populer di Indonesia, terutama di 

kalangan anak muda. Ustaz Hanan Attaki bersama sederet dai generasi baru, 

seperti Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayat, 
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memanfaatkan peluang untuk menggunakan media sosial dalam syiar agama. 

Pendekatan tersebut terlihat efektif karena dapat merangkul kaum milenial yang 

hidup pada zaman serba digital. 

Sebelum aktif berdakwah di media sosial, Ustaz Hanan Attaki sudah mulai 

mengakrabkan diri berdakwah dengan audiens anak muda sejak 8 tahun lalu di 

Masjid Al-Lathiif, Bandung. Seperti yang dijelaskan dalam sistus Pemudahijrah 

(2018), Ustaz Hanan Attaki bersama timnya kemudian memutuskan untuk 

membentuk sebuah sebuah gerakan berbentuk yayasan dengan nama Shift - 

Pemuda Hijrah pada tahun 2015. Gerakan tersebut bergerak dalam bidang agama 

dan sosial dengan fokus untuk segmentasi anak muda. 

Pada tahun 2017, Ustaz Hanan Attaki kemudian mulai mengunggah video 

dakwahnya di media sosial Youtube lewat akun Lampu Islam. Net. Dikutip dari 

hasil lansiran artikel Tirto.id (2017), ustaz lulusan jurusan Tafsir Al Qur'an di 

Universitas Al Azhar, Mesir ini cukup populer di media sosial Youtube. 

Sebagaimana dari data pada 28 Oktober 2018 menunjukan bahwa akun Lampu 

Islam. Net yang mengunggah video dakwahnya telah mendapat 643,764 ribu 

pengikut dan telah memiliki 64.461.202 juta kali jumlah tayang.  

Melalui pemanfaatan media sosial Youtube dan pembawaanya yang santai 

saat berdakwah di depan anak muda, Ustaz Hanan Attaki memang terkenal 

sebagai pendakwah yang gaul. Pendiri gerakan Shift – Pemuda Hijrah yang 

bermarkas di Bandung tersebut berbeda dengan kebanyakan ustad yang berkopiah 

atau memakai busana gamis. Dengan gaya santai dan kasual, kemeja lengan 

panjang sering kali menjadi pilihan busanana. Gaya berbusana sosok kelahiran 31 
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Desember 1981 ini seakan menjadi cerminan bahwa ia dan timnya memang ini 

mendekatkan dakwah dengan segmentasi anak muda yang berumur di bawah 30 

Tahun. 

4.2 Sajian Data 

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil temuan mengenai penggunaan elemen 

retorika yang terdapat dalam video dakwah Ustaz Hanan Attaki di akun Youtube 

Lampu Islam. Net dengan judul “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita 

Sholeha 55 Kg. Ini Ceramah lengkapnya - Ust. Hanan Attaki” yang kemudian 

akan peneliti jelaskan dalam beberapa potongan adegan untuk dianalisis lebih 

lanjut. Pemilihan potongan gambar tersebut didasarkan pada adegan yang terdapat 

dalam video dakwah yang berkaitan dengan tema utama penelitian yaitu analisis 

retorika. Kemudian dari potongan adegan (visual), dan audio yang disajikan 

dalam video dakwah tersebut akan dianalisis dengan elemen retorika Aristoteles. 

Elemen retorika yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis 

didasarkan pada elemen retorika Aristoteles ethos, pathos, logos, aim, dan mode. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menampilkan data dalam bentuk potongan 

gambar yang kemudian akan dijelaskan dalam beberapa kategori yang telah 

ditentukan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu analisis retorika dalam 

video dakwah. Pemilihan video dakwah dengan judul “Viral Di Media Sosial, 

Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg. Ini Ceramah lengkapnya - Ust. Hanan 

Attaki” 2018 ini juga bermaksud untuk menampilkan kajian Ustaz Hanan Attaki 

secara lengkap terkait ramainya perbincangan terkait potongan dakwahnya yang 
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menyebutkan ukuran seorang muslimah sholehah adalah berat badannya tidak 

lebih dari 55 Kg.  

4.2.1 Analisis Retorika Dalam Video Dakwah Ustaz Hanan Attaki 

1) Gaya Berbusana Kasual Ketika Berdakwah di Depan Khayalak 

 
Gambar 4.2 Gaya Berbusana Ustaz Hanan Attaki Dalam Video Dakwah 

Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Ketika berdakwah dihadapan khalyaknya dalam video tersebut Ustaz Hanan 

Attaki tampak memiliki gaya berbusana yang berbeda dari ustaz pada umumnya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 di mana pilihan gaya berbusananya 

yang terlihat menggunakan jaket bertudung kepala, kupluk, serta kacamata 

berbingkai tebal. Melalui pilihan gaya berbusana yang kasual itu, Ustaz Hanan 

Attaki terlihat santai dan tidak kaku jika dibandingkan dengan ustaz lainnya yang 

cenderung menggunakan gamis dalam berdakwah. Dengan menggunakan pakaian 

yang lekat dengan identitas anak muda ketika beraktivitas sehari-hari tersebut 

karakter (ethos) Ustaz Hanan Attaki tampak sesuai dengan mereka yang menjadi 

segmentasi dakwahnya. 
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2) Pengucapan Basmalah, Salam, dan Khutbatul Hajah yang Fasih Kepada 

Para Khayalak yang Hadir Ketika Mengawali Dakwah 

Video dakwah ini diawali Ustaz Hanan Attaki yang membuka dakwahnya 

dengan mengucap kalimat Basmalah, salam, dan Khutbatul Hajah dalam agama 

Islam kepada para khalayak yang hadir. Aspek ethos (kredibilitas) Ustaz Hanan 

Attaki sebagai seorang pendakwah tampak terlihat dari hal tersebut. Hal itu 

dibuktikan dengan pengucapan bacaan Basmalah, salam, dan Khutbatul Hajah 

yang fasih ketika mengawali dakwahnya itu.  

“Para ustaz, bapak, ibu, teman-teman sekalian warga Indonesia yang ada di 

Qatar. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya, hari ini bisa 

silaturahim kemudian duduk bersama di sini untuk sama-sama mengecas 

iman kita”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan 

Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Selain itu setelah mengucapkan kalimat Basmalah, salam, dan Khutbatul 

Hajah, Ustaz Hanan Attaki tidak lupa mengucapkan sanjungan kepada para ustaz 

dan warga Indonesia yang hadir dalam dakwahnya di Qatar tersebut. Kalimat 

pengatar Ustaz Hanan Attaki itu kemudian juga memperkuat aspek pathosnya. 

Melalui ucapan terima kasih dan sanjungannya itu, Ustaz Hanan Attaki 

menampilkan kepribadian rendah diri dan menyampaikan apresiasinya kepada 

hadirin yang telah datang karena telah diberi kesempatan untuk berdakwah dan 

bersilaturahmi bersama warga Indonesia di Qatar yang hadir dalam kajian ilmu 

tersebut. 

3) Penggunaan Analogi Tentang Keimanan dengan Teknologi Dalam 

Dakwah 

Sebagai pemantik ketika membuka bahasan pertama dalam dakwahnya, 

Ustaz Hanan Attaki memulainya dengan menganalogikan apa yang sedang 
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dilakukannya dalam video tersebut sebagai kegiatan mengecas iman. Analogi itu 

dijelaskan Ustaz Hanan Attaki karena didasarkan bahwa kondisi iman seseorang 

itu lebih rumit daripada sebuah handphone. Seperti yang peneliti dapati pada 

bahasan pertama dalam dakwah tersebut, Ustaz Hanan Attaki menjelaskan jika 

saat ini seseorang akan merasa panik ketika handphone kehabisan daya atau tidak 

mendapat sinyal internet jika sedang berpergian. Dari analogi tersebut Ustaz 

Hanan Attaki kemudian menyampaikan argumennya andai Islam dalam diri 

seseorang seperti keadaan handphone ketika kehilangan sinyal yang akan 

membuat pemiliknya panik. 

“Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya, hari ini bisa 

silaturahim kemudian duduk bersama di sini untuk sama-sama mengecas 

iman kita, karena iman kita itu kondisinya lebih rumit daripada handphone. 

Handphone saja yang sederhana kita mengecas setiap hari, ada yang 

mengecas handphone seminggu sekali? Gak ada, semua kita mengecas 

handphone setiap hari, minimal sehari sekali,” (Ustaz Hanan Attaki, dalam 

“Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui contoh yang sering dialami kebanyakan orang tersebut, Ustaz Hanan 

Attaki menjelaskan analogi kondisi iman seseorang dengan bahasan sederhana 

bagi para khalayaknya. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan analogi yang 

dilakukan Ustaz Hanan Attaki itu memperkuat argumennya di mana hal tersebut 

sejalan dengan salah satu elemen retorika yaitu logos, ketika seorang komunikator 

dapat membawakan bukti-bukti yang rasional agar bahasan yang dibawakan dapat 

dengan mudah dipahami audiensnya. 

Masih berlanjut dalam bahasan yang sama mengenai analogi iman seseorang 

dengan handphone, Ustaz Hanan Attaki kembali menunjukan aspek logos dalam 

retorika dakwah yang dilakukannya di Qatar itu. Ustaz Hanan Attaki 

menyinggung melalui bukti logis yang kerap dijumpai saat ini ketika seseorang 
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akan panik jika handphone yang dimilikinya kekurangan daya atau dalam kata 

lain habis baterai dan tidak bisa dengan segera mengisi dayanya. 

“Kondisi kita dengan handphone kita bawa ke mana-mana dan kita 

bergantung kepada handphone. Panik banget kalau sampai handphone kita 

mati dan gak bawa powerbank. Panik banget kalau sampai, kalau di 

Indonesia mungkin masih ada batas kuota, kuota kita habis. Gak tahu kalau 

di Qatar mungkin unlimited. Panik banget kalau kita sampai datang ke 

sebuah tempat yang lost signal sehingga kita kebingungan, “nih gimana, 

nih gimana”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat 

Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui materi tersebut Ustaz Hanan Attaki menunjukan bahwa kondisi kita 

saat ini sangat ketergantungan dengan sebuah handphone. Apa yang dikatakan 

Ustaz Hanan Attaki dalam materi tersebut menunjukan argumennya bahwa kuota 

internet, sinyal, hingga daya dari handphone merupakan hal yang sangat penting 

dalam kehidupan saat ini dan akan kebingungan jika hal-hal tersebut tidak 

terpenuhi. Berangkat dari agumen tersebut, Ustaz Hanan Attaki kemudian 

menggunakannya untuk memperkuat analogi tentang Islam dalam diri seorang 

muslim. 

“Jadi sekarang ternyata handphone, internet, online itu sudah menjadi 

bagian dari life, dari kehidupan kita. Kalau kata orang Mesir “yarid”, 

aduhai seandainya Islam bisa seperti itu. Benar-benar seperti kalimat “the 

way of life”. Islam bisa seperti handphone yang kalau kita lost signal 

panik. Islam bisa seperti online yang kalau misalnya kita gak bisa akses 

sesuatu panik. Seandainya Islam bisa seperti handphone, minimal saja gak 

usah lebih dari itu. Kalau kata orang sunda“uyuhan”segitu aja sudah luar 

biasa”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan 

Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Ustaz Hanan Attaki menyampaikan argumen perihal Islam dalam diri 

seorang muslim dengan menggunakan analogi handphone. Kondisi gawai yang 

saat ini tidak bisa lepas dari tangan setiap orang menggambarkan pengharapan 

Ustaz Hanan Attaki andai Islam dapat seperti itu. Selain penggunaan analogi 
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tersebut,  aspek logos Ustaz Hanan Attaki Ia tampilkan dari apa yang tampak 

ketika menggunakan beberapa istilah dalam bahasa arab “yarid” dan bahasa sunda 

“uyuhan” dalam materinya itu. Penggunaan beberapa istilah tersebut berkaitan 

dengan tempat ketika berdakwah yakni Qatar dan Bandung di mana Ustaz Hanan 

Attaki menetap dan melakukan aktivitas dakwahnya.   

Tidak berhenti di situ, setelahnya Ustaz Hanan Attaki juga masih 

menggunakan analoginya tentang iman dan handphone ketika menggambarkan 

kondisi iman seseorang yang sudah dicas namun masih sulit untuk mendapatkan 

kebaikan di dunia. Hal tersebut dijelaskan Ustaz Hanan Attaki dengan 

menggunakan beberapa istilah yang lekat kaitannya dengan kegiatan yang 

dilakukan ketika menggunakan handphone seperti upload dan download. 

“Maka kita berharap di setiap majelis ilmu kita mengecas iman kita. 

Sebagaimana kita mengecas handphone kita setiap hari mudah-mudahan 

kita juga bisa melakukan hal yang sama mengecas iman kita setiap hari 

karena iman kita itu lebih gampang drop daripada handphone. Baru dicas, 

sudah habis lagi baterainya. Apalagi kalau habis dicas kita keluar rumah 

kemudian kita meng-upload, men-download banyak sekali hal-hal “dosa” 

di luar, itu akan nge-drop banget baterai iman kita”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dalam bahasan materi tersebut Ustaz Hanan Attaki menyinggung perihal 

kebiasaan orang-orang yang sering kali setelah hadir dari sebuah majelis taklim 

atau dalam bahasanya dalam dakwah majelis ilmu malah kerap kembali 

melakukan hal-hal yang menambah dosa. Hal tersebut disampaikan Ustaz Hanan 

Attaki dengan analogi (logos) baru dicas sudah habis lagi baterainya. Selain itu 

dengan menyampaikannya melalui istilah meng-upload dan men-download hal-

hal yang bersifat dosa, Ustaz Hanan Attaki dapat menarik perhatian audiensnya 
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karena argumennya tersebut berdasarkan bukti logis dan disampaikan dengan 

bahasa yang lekat dengan aktivitas sehari-sehari. 

Setelah menggunakan istilah upload dan download, dalam bahasan yang 

sama Ustaz Hanan Attaki kemudian memberikan contoh kebiasaan yang dapat 

menambah dosa melalui salah satu istilah yang telah disebutkanya tersebut. Hal 

itu dapat dipahami dari apa yang Ustaz Hanan Attaki singgung dari kegiatan yang 

dilakukan sering dilakukan ketika menggunakan handphone seperti mengakses 

media sosial Youtube. 

“Kita mengakses beberapa hal di Youtube, kita mengakses beberapa hal di 

sosial media langsung drop-drop hanya dalam hitungan 1 jam iman yang 

tadi sudah dicas seratus persen tinggal beberapa persen, kurang dari 10 

sehingga kalau kita mau online itu sudah susah. Memorinya langsung full 

sehingga lambat. Itu yang terjadi dengan iman kita sehingga harus terus 

di-refresh, dibersihkan kemudian dicas supaya bisa mengakses kebaikan 

dari langit, supaya bisa men-download kiriman hidayah dari Allah SWT 

melalui Al Quran, Hadis, nasihat-nasihat ulama. Ini kenapa kita butuh 

kepada majelis ilmu”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, 

Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Berangkat dari argumen tersebut Ustaz Hanan Attaki meyakini bahwa 

kondisi iman seseorang tentu berpengaruh dari apa yang mereka lakukan dalam 

kehidupan kehidupan sehari-hari meskipun sudah dicas melalui majelis ilmu 

seperti yang sedang Ia lakukan di dalam video tersebut. Melalui penjelasan 

kondisi iman yang akan sulit “men-donwload” kebaikan dari Al Quran, Hadis dan 

nasihat para ulama itu Ustaz Hanan Attaki menyampaikan betapa pentingnya bagi 

setiap orang agar dapat selalu “mengecas” iman mereka lewat majelis ilmu. 

Dengan menggunakan analogi untuk membangun argumennya tersebut aspek 

retorika logos Ustaz Hanan Attaki terlihat karena dari penjelasannya itu 
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digambarkan melalui bahasa yang menggambarkan aktivitas sehari-hari ketika 

menggunakan telepon genggam. 

4) Menyelipkan Unsur Humor Dalam Dakwah 

 
Gambar 4.3 Ustaz Hanan Attaki Tampak Tersenyum Setelah Bercanda 

Perihal Whatsapp Istrinya 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Selain menerapkan aspek retorika seperti ethos dan logos, Ustaz Hanan 

Attaki juga menarik perhatian penonton lewat gurauannya (pathos) yang Ia 

selipkan di dalam materi dakwahnya. Sebagai contoh pertama ketika menjelaskan 

bahasan tentang kondisi iman seseorang yang lebih rumit daripada sebuah 

handphone. Ustaz Hanan Attaki mencontohkan dirinya sendiri ketika ia sedang 

berada di bandara, hal pertama yang dicari adalah stop kontak dan wifi karena jika 

tidak terhubung dengan internet dirinya akan dimarahi istrinya.  

"Kalau kita datang ke sebuah tempat sebutlah di Airport yang kita cari dua, 

satu colokan listrik kalau gak bawa powerbank, kedua wifi gratis. Dan 

Alhamdulillah hampir semua bandara di dunia itu sudah ada wifi gratisnya 

supaya tidak offline. Dan yang paling parah kalau misalnya sampai istri saya 

nge-WA terus saya enggak baca-baca itu bisa gak dibukain pintu” (Ustaz 

Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 

Kg”, 2018). 
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Dari candaan tentang istrinya tersebut kemudian menimbulkan suara tawa 

khayalak yang hadir pada dakwah tersebut. Tidak hanya berdiam, setelah 

melontarkan gurauan itu Ustaz Hanan Attaki juga tampak ikut tertawa kecil 

seperti yang terlihat pada gambar 4.3. Dari gambar 4.3 yang menunjukan ekspresi 

Ustaz Hanan Attaki itu kemudian dapat menyentuh elemen patos dalam retorika. 

Kesan tersebut berhubungan dengan salah satu elemen retorika pathos karena 

dapat menimbulkan kesan hangat dan dekat dengan khalayaknya. Tidak berhenti 

di situ, Ustaz Hanan Attaki kemudian memberikan gurauan lewat analogi tentang 

ciri-ciri orang hidup dewasa ini yang dianalogikan dengan menggunakan istilah 

online dan offline. 

 “Panik banget kalau kita sampai datang ke sebuah tempat yang lost signal 

sehingga kita kebingungan, “nih gimana, nih gimana”. Padahal sebetulnya 

kita bukan lagi dalam kondisi yang butuh online secara darurat. Tapi 

rasanya kalau gak online gak hidup. Jadi sekarang hidup itu ada dua, ciri-

ciri orang masih hidup. Satu, ciri orang masih hidup itu masih bernapas. 

Kedua masih online. Kalau masih bernapas tapi gak online itu dianggap 

setengah mati. Kalau masih online tapi gak bernapas, itu hantu”, (Ustaz 

Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 

55 Kg”, 2018). 

Dari kutipan pernyataan tersebut Ustaz Hanan Attaki mencoba 

menggambarkan kondisi seseorang dewasa ini yang sangat ketergantungan 

dengan handphone. Melalui argumennya tentang ciri-ciri orang yang masih hidup 

itu Ustaz Hanan Attaki menarik perhatian penonton lewat tawa (pathos) yang 

terdengar di dalam video karena dari argumennya tersebut berdasarkan bukti logis 

dan disampaikan dengan bahasa yang lekat dengan aktivitas sehari-sehari.  

Selain melemparkan candaan dengan menggunakan analogi tentang ciri-ciri 

orang hidup dewasa yang disebutkan dengan menggunakan istilah online dan 

offline, Ustaz Hanan Attaki kemudian kembali membuat audiensnya tertawa lewat 
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gurauannya tentang kebiasaan yang marak terjadi ketika menghadiri majelis 

taklim yakni tidur. Ustaz Hanan Attaki menggambarkan perilaku yang lazim 

terjadi pada hadirin majelis taklim itu sama seperti sakelar listrik yang bisa on dan 

off. 

“Kan di colokan ada on, off ya, nahmasukin nih charger ke situ, kita 

masukin ke handphone kita tapi lupa dicetrekin, di-on-in sehingga kita 

seharian nungguin dicas, pas datang “loh kok masih nol, ke mana aja?” 

Berarti selama di sini kita tidak on, tapi off alias sakinah alias tidur. Kan 

ada dua kondisi orang dapat sakinah ya, ketenangan. Satu sakinah itu 

dapatnya di dalam majelis ilmu, makanya di majelis ilmu itu banyak yang 

tunduh tiba-tiba ngantuk. Kedua sakinah itu didapatkan di dalam 

pernikahan. “Maaf ya buat yang masih jomblo”. Sakinah itu didapatkan di 

dalam pernikahan seperti Rasulullah dalam dekapan Khadijah, “Ya ayuhal 

muzzamil ya ayuhal mudattsir”. Gak usah dibahas bab itu, kasihan. Saya 

tidak mau mem-bully nanti nambah dosa”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam 

“Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dalam materinya tersebut Ustaz Hanan Attaki menggunakan analogi untuk 

menggambarkan kebiasaan yang kerap terjadi di dalam sebuah kajiaan keagamaan 

seperti yang sedang Ia lakukan di hadapan audiensnya di Qatar itu. Melalui 

narasinya tentang argumen bahwa sakinah atau ketenangan baru dapat diperoleh 

melalui majelis ilmu dan pernikahan membuat deru tawa (pathos) audiens 

kembali terdengar di menit ke-14. Tidak berhenti di situ, candaan Ustaz Hanan 

Attaki dalam dakwahnya masih berlanjut ketika membahas pengalamannya ketika 

berdakwah di Indonesia. 

“Saya melihat justru banyak masjid yang curhat, DKM-nya pada curhat ke 

saya, “ustaz gimana ya acara menggerakan remaja masjid? Kenapa ya 

masjid kok sepi terus dari anak muda? Kalau bikin taklim yang datang 

pasti ibu-ibu lagi, ibu-ibu lagi. Ini the power of emak-emak nih. Kalau salat 

subuh yang datang pasti aki-aki. Kalau bikin taklim umum yang datang 

pasti orang tua dan materi favoritnya pasti mengingat kematian. Gimana 

nih cara menggerakannya, ustaz?”. Hampir semua masjid komplain 

masalah ini”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat 

Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 
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Lewat candaannya mengenai fenomena materi kajian tentang kematian yang  

menjadi favorit di kalangan orang tua tersebut mambuat sekali lagi audines di 

Qatar yang hadir dalam dakwah Ustaz Hanan Attaki tersebut kembali tertawa. 

Bukan tanpa alasan audiens tertawa karena materi yang disampaikan Ustaz Hanan 

Attaki tersebut berdasarkan curahan hati pengurus masjid di Bandung tempat Ia 

berdakwah. Melalui gurauan yang dilontarkan Ustaz Hanan Attaki itu elemen 

pathos tampak dari suara tawa audiens yang sekali lagi terdengar di dalam video 

dakwahnya.  

Gurauan dalam dakwah tidak hanya berhenti di situ, Ustaz Hanan Attaki 

kemudian menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW bersama istri dengan 

menggunakan narasi yang menghadirkan tawa penonton. Dalam ceritanya 

tersebut Ustaz Hanan Attaki mengantarkannya melalui narasi bagaimana akhlak 

Nabi Muhammad SAW yang dapat mengubah suasana hati orang-orang 

terdekatnya. 

“Nabi Muhammad SAW itu orangnya keren banget. Saking kerennya, Nabi 

Muhammad SAW itu bisa bikin istrinya yang lagi bete, ketawa. Kan keren 

berarti kan. Kalau kita istrinya lagi ketawa, bete. Kebalik nih istri lagi 

happy-happy, nongkrong tiba-tiba ngerusak suasana jadi illfeel. Tapi kalau 

Nabi Muhammad SAW istri lagi illfeel jadi happy. Berarti akhlak Nabi 

Muhammad SAW keren banget, bisa gak sih kita niru akhlak Nabi 

Muhammad SAW bikin orang yang marah sama kita akhirnya jadi damai 

recovery jadi santai lagi”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media 

Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bagaimana Ustaz Hanan Attaki 

coba menceritakan akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW yang seharusnya ditiru. 

Hal tersebut disampaikan Ustaz Hanan Attaki yang menjelaskan bahwa Nabi 

Muhammad SAW memiliki kemampuan mengubah suasana hati istrinya menjadi 

lebih baik dan menurutnya berbanding terbalik dikondisi kehidupan rumah tangga 
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manusia saat ini. Melalui gurauan yang dilontarkan Ustaz Hanan Attaki itu 

kemudian kembali menghadirkan elemen pathos tampak dari suara tawa audiens 

yang sekali lagi terdengar di dalam video dakwahnya. 

Dalam pokok bahasan yang sama mengenai kisah Nabi Muhammad SAW, 

Ustaz Hanan Attaki kembali membuat para khalayak yang ada dalam video 

dakwah tersebut kembali tertawa. Hal tersebut dapat dilihat ketika Ustaz Hanan 

Attaki menyampaikan narasi tentang akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang 

dapat mengubah penilaian buruk Shafiyah terhadap Rasulullah SAW setelah 

Perang Khaibar. 

“Kan berarti keren banget akhlak Nabi Muhammad SAW bisa bikin seorang 

janda yang benci sama Beliau karena dianggap membunuh suaminya malah 

jatuh cinta. Kita harus belajar itu untuk melamar seseorang. Bikin calon 

mertua yang ragu-ragu jadi yakin gitu jadi greget. Pas kita datang gak ada 

harapan nih kira-kira. “Dek, ada apa dek?” “Ini pak, saya ada niat baik”. 

“Niat baik apa?” “Saya pengen menyempurnakan agama”. “Maksudnya?” 

“Mau menikah”. “Oh bagus itu, dek”. “Dengan anak bapak”. “Nah itu 

kurang bagus, dek”. Ini awalnya nih ya gunakanlah trik-trik Rasulullah 

jelaskan maksud kita apa, gimana segala macam dan mantap. Akhirnya 

berubah, “harus dengan adek anak saya menikah”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Lewat candaannya tentang harus meneladani sikap mulai Nabi Muhammad 

SAW yang berhasil mengubah penilaian buruk seseorang itu kemudian membuat 

tawa audines di Qatar yang hadir dalam dakwah Ustaz Hanan Attaki tersebut 

kembali terdengar. Selain itu dengan menjelaskannya melalui penggambaran 

percakapan yang kerap dijumpai dalam khidupan tersebut kemudian semakin 

memperkuat aspek logos seorang Ustaz Hanan Attaki. 
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5) Penyampaian Pesan Berupa Pemahaman Realita Berdasarkan 

Pengalaman yang Dijumpai di Sekitar 

Dalam bahasan selanjutnya terkait tentang pemikiran dan jejak tokoh Islam 

mengenai konten ilmu, Ustaz Hanan Attaki menjelaskan saat ini kerap dijumpai 

fenomena perihal perilaku masyarakat yang senang berdebat dan men-judge orang 

lain. Melihat fenomena itu Ustaz Hanan Attaki berpendapat ada yang salah dari 

perilaku yang muncul tersebut. 

 “Kita sekarang terjebak kepada konten ilmu untuk menambah wawasan 

terutarama dalam bab ilmu agama sehingga akhirnya perilaku yang muncul 

dari penambahan wawasan ini tapi tidak dibarengi dengan penambahan 

iman perilaku yang muncul itu adalah perilaku yang senang berdebat dan 

men-judge orang lain dengan wawasan yang kita punya. Perilaku yang 

muncul bertambah ilmu tidak bertambah baik akhlak. Bertambah ilmu kok 

makin galak. Bertambah ilmu kok susah senyum. Bertambah ilmu kok makin 

senang men-judge orang lain. Bertambah ilmu kok semakin eksklusif. 

Bertambah ilmu kok semakin menjauh dari teman-temannya. Ini sepertinya 

gak nyambung antara konten ilmu dan perilaku yang muncul setelahnya. Ini 

sesuatu yang ada miss di dalamnya”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di 

Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui kutipan tersebut Ustaz Hanan Attaki menyindiri apa yang kerap 

terjadi dewasa ini bahwa sekarang seseorang sering terjebak pada konten ilmu 

hanya untuk menambah wawasan tapi tidak dibarengi dengan penambahan iman. 

Hal tersebut dipahami Ustaz Hanan Attaki ada yang tidak sinkron antara perilaku 

yang muncul dari bertambah ilmu dalam diri seseorang tersebut. Berangkat dari 

argumen tersebut aspek logos Ustaz Hanan Attaki terlihat karena membawakan 

bukti logis yang kerap dijumpai saat ini dari perilaku senang berdebat hingga 

men-judge orang lain. 

Kemudian selanjutnya dalam dakwah yang dilakukan di Qatar tersebut Ustaz 

Hanan Attaki lebih banyak berbagi pengalamannya selama melakukan kegiatan 
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dakwah di Indonesia sepulang Ia berkuliah dari Mesir di Universitas Al-Azhar. 

Seperti yang tampak ketika Ustaz Hanan Attaki menyampaikan perhatiannya 

terkait cara berdakwah yang tidak berkembang signifikan selama 8 tahun 

melakukan aktivitas keagamaan itu di Indonesia, khususnya di Bandung.  

“Bapak, ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ini sekedar 

obrolan santai ya, saya ingin sharing juga gak usah terlalu serius. Saya 

pulang dari Mesir itu tahun 2006, langsung tinggal di Bandung. Dan 

seperti yang disampaikan tadi saya keliling ceramah di beberapa tempat 

masjid, majelis taklim, acara-acara kantor selama 8 tahun. Dan saya 

melihat dampak dari ceramah saya itu tidak terlalu signifikan. Saya 

melihat justru banyak masjid yang curhat, DKM-nya pada curhat ke saya, 

“ustaz gimana ya acara menggerakan remaja masjid? Kenapa ya masjid 

kok sepi terus dari anak muda?” (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di 

Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dalam argumennya tersebut Ustaz Hanan Attaki menyampaikan 

pengalamannya berdakwah selama kurang lebih delapan tahun hingga 2014 yang 

dirasa masih stagnan karena tidak memberi dampak yang signifikan terlebih ke 

anak-anak muda. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bagaimana 

pengalaman Ustaz Hanan Attaki dalam berdakwah yang sudah Ia mulai sejak 

tahun 2006. Dari argumen yang berdasarkan pemahaman realita itu pula 

kemudian dapat memenuhi aspek logos dan ethos ditunjukan Ustaz Hanan Attaki 

terlihat dalam bahasannya yang tampak memahami realitas dakwah di Indonesia. 

Selain melihat realitas mengenai materi dan audiens dakwah yang didominasi 

orang tua, Ustaz Hanan Attaki menyampaikan berdasarkan pengamatannya bahwa 

tiga tahun lalu sangat sulit melihat bahkan mengajak anak muda untuk 

meramaikan masjid untuk mengisi kegiatan taklim. Terlebih dari itu, untuk 

mengakses dakwah di media sosial para ustaz saja sangat sulit padahal kehadiran 

media sosial sudah berjalan sekian tahun. 
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“Tiga tahun yang lalu susah banget di Indonesia ngeliat anak muda 

meramaikan taklim, meramaikan masjid, mengakses sosial medianya para 

ustaz itu susah banget tiga tahun yang lalu padahal waktu itu sosial media 

sudah jalan sekian tahun. Para selebgram, entertain sudah punya followers 

di atas 10 juta. Tapi para ustaz followers-nya gak pernah lebih dari 100 

ribu. Alhamdulillah sekarang berubah tiga tahun terakhir”, (Ustaz Hanan 

Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 

2018). 

Melalui argumennya tersebut Ustaz Hanan Attaki coba menyampaikan 

bahwa fenomena dakwah melalui media sosial sudah seharusnya berjalan sekian 

tahun karena kehadirannya sudah berjalan cukup lama. Tapi berdasarkan 

pengamatannya yang justru mendapatkan perhatian malah media sosial yang 

dimiliki para artis. Namun lebih lanjut Ustaz Hanan Attaki menjelaskan fenomena 

tersebut mulai dapat diimbangi para ustaz di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. 

Berdasarkan pengamatan terhadap realita tersebut sisi logos Ustaz Hanan Attaki 

tampak dari bukti logis yang Ia sertakan melalui fenomena mulai ramainya ustaz 

yang menggunakan media sosial untuk berdakwah dewasa ini. 

Kembali merujuk pada pengalamannya berdakwah di Kota Bandung, Ustaz 

Hanan Attaki menjelaskan bahwa selama delapan tahun Ia mengajar di sana 

fenomena anak muda sulit untuk diajak untuk meramaikan masjid mengisi 

kegiatan taklim dikarenakan mereka merasa risih harus berada di antara 

banyaknya orang tua yang meramaikan kegiatan itu. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan Ustaz Hanan Attaki di akhir menit ke-16 dalam dakwahnya. 

“Saya melihat selama 8 tahun saya mengajar di masjid yang sekarang jadi 

markas Pemuda Hijrah, namanya Masjid Al Lathiif dekat Gedung Sate di 

Bandung. Delapan tahun saya mengajar di situ yang datang paling banyak 

30 orang, itu juga campur sebagian besarnya orang tua. Dulu anak muda 

datang ke taklim di antara orang tua itu risih. Merasa agak aneh karena 

anak muda sendiri yang lain orang tua”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral 

Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 
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Berdasarkan kutipan argumen tersebut, Ustaz Hanan Attaki menyampaikan 

pendapatnya mengenai salah satu alasan mengapa beberapa tahun yang lalu sulit 

melihat anak muda meramaikan kegiatan majelis ilmu yang diadakan di masjid-

masjid di Kota Bandung. Berangkat dari pernyataan pengalaman tersebut 

kemudian dapat dipahami bahwa Ustaz Hanan Attaki memperhatikan betul siapa-

siapa yang selalu menjadi audiens di awal Ia melakukan kegiatan dakwah. 

Berdasarkan kutipan pengalaman yang mengatakan bahwa Ustaz Hanan Attaki 

sudah delapan tahun berdakwah Ia coba menunjukan pengalaman (ethos) sudah 

cukup lama berkecimpung dalam kegiatan menyampaikan kajian ilmu di Kota 

Bandung. 

Tidak hanya memberikan argumennya tentang minimnya keterlibatan anak 

muda dalam kegiatan masjid di Indonesia, Ustaz Hanan Attaki memperkuat 

pendapatnya tersebut dengan data statistik bahwa dalam beberapa tahun ke depan 

Indonesia akan mengalami bonus demografi. Berangkat dari data tersebut Ustaz 

Hanan Attaki beranggapan jika seharusnya mainstream dakwah yang ada harus 

mengenai anak-anak muda, remaja. 

“Kenapa dakwah kita tidak mengenai anak-anak muda, remaja? Ada 

sesuatu yang miss dalam konsep dakwah kita. Delapan tahun saya 

mengajar, saya merasa belum mengenai segmen anak muda. Sementara 

segmen anak muda ini potensi yang paling besar. Seperti yang kita tahu, 

Indonesia 2020 sampai 2030-an akan mendapatkan bonus demografi 

dengan jumlah pemuda terbesar. Itu juga kalau diukur anak muda usia 30 

tahun ke bawah, ada sekitar 60%”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di 

Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Merujuk dari apa yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki terkait potensi bonus 

demografi Indonesia tahun 2020 hingga 2030, data statistik itu kemudian 

memperkuat materinya yang membahasa mengapa segmentasi dakwah saat ini 
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harus fokus mengenai anak-anak muda di Indonesia. Melalui pemahaman akan 

data statistik yang disampaikannya tersebut membuat argumen dalam materi 

dakwah Ustaz Hanan Attaki menjadi semakin kuat. Berangkat pernyataan tersebut 

kemudian Ustaz Hanan Attaki menyinggungnya dengan kondisi Jepang yang di 

tahun 2025 ke atas diprediksi akan kekurangan anak muda. Hal tersebut menurut 

Ustaz Hanan Attaki harusnya dipersiapkan warga Indonesia agar anak-anak 

mudanya saat ini dapat tumbuh dengan bentukan dan setting-an konsep dari para 

dai. 

“Sedangkan pemuda dalam konsep Islam itu usia 40 tahun ke bawah. 

Berarti ada 70% anak muda Indonesia yang berbeda sekali dengan Jepang. 

Jepang sekarang mulai mengalami minus demografi anak mudanya 

semakin berkurang sehingga terjadi gap antara anak muda dan orang tua. 

Sehingga program dari Pemerintah Jepang mendatangkan banyak perawat 

muda dari Indonesia untuk mengurus panti jompo karena anak muda di 

sana tidak sanggup mengurus orang tua karena jumlahnya yang sedikit. 

Dan di tahun 2025 ke atas Jepang akan mengalami krisis anak muda dan 

usia produktifnya sedikit. Indonesia justru yang akan punya banyak warga 

usia produktif. Tapi dakwah belum menyentuh pada warga Indonesia yang 

berusia produktif, yang menjadi calon pemimpin masa depan. Dia hanya 

tumbuh secara natural tanpa ada bentukan, setting-an konsep dari para dai 

dan kaum muslimin”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, 

Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat Ustaz Hanan Attaki coba 

membangun kesadaran bahwa ada potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam 

beberapa tahun ke dapan melalui besarnya populasi anak muda yang ada. Namun 

dalam penjelasan tersebut Ustaz Hanan Attaki menyampaikan bahwa dalam 

memanfaatkannya tentu diperlukan cara yang tepat seperti bentukan dan setting-

an konsep dari para dai. Melihat perhatian Ustaz Hanan Attaki tentang kondisi 

anak muda Indonesia menyongsong persaingan global tersebut membuat aspek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

logos terlihat dari apa yang Ia lakukan karena menyertakan klaim logis dalam 

argumennya. 

Setelah menyampaikan argumennya tentang mainstream dakwah yang terjadi 

di Indonesia beberapa tahun lalu, Ustaz Hanan Attaki kemudian membagikan 

pengalamannya tentang bagaimana cara ia mengubah hal tersebut yang dimulai 

dari lingkup terdekatnya yakni di Masjid Al Lathiif, Kota Bandung. Ustaz Hanan 

Attaki menyebutkan salah satu hal yang membuat dakwah kemudian menjadi 

stagnan dan terkesan ekslusif dikarenakan dewan kemakmuran masjid (DKM) 

diisi oleh orang-orang yang bukan dengan latar pendidikan syariat. 

“Mainstream dakwah di Indonesia yang masih berlaku namun coba kita ubah 

terutama masjid, ketua DKM dengan background pendidikan yang bukan 

pendidikan syariat sebutlah dulunya arsitek, pejabat, pengusaha karena aktif 

di masjid jadi ketua DKM”. Nah, sebagai ketua DKM mereka membuat 

program dakwah dan memakmurkan masjid lalu para ustaz disuruh untuk 

mengisi. Bisa diistilahkan dengan mengundang atau yang lebih vulgar 

diistilahkan dengan memanggil. Ini mainstream dan inilah salah satu poin 

kenapa dakwah kita tidak berkembang karena DKM dengan background 

yang bukan pendidikan agama membuat program lalu ustaz men-support 

dengan cara mengisi. Dan setelah ustaz mengisi lalu dinilai cocok gak ustaz 

ini, gimana menurut teman-teman ustaz ini, bahkan terkadang yang menilai 

jamaah “gimana ustaz ini cocok?”, “ah, kurang rame”. “Yaudah kita ganti, 

coret”. Ini yang terjadi puluhan tahun di Indonesia sampai 2014. Sehingga 

dakwah kita tidak berkembang, identik eksklusif hanya di dalam masjid dan 

orangnya itu-itu saja”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, 

Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari narasi berupa argumen Ustaz Hanan Attaki tersebut kemudian dipahami 

jika kondisi yang membuat kegiatan dakwah di Indonesia stagnan dan terkesan 

ekslusif dikarenakan dewan kemakmuran masjid (DKM) diisi oleh orang-orang 

yang bukan dengan latar pendidikan syariat seperti arsitek, pejabat hingga 

pengusaha. Ustaz Hanan Attaki menjelaskan dikarenakan tidak memiliki latar 

pendidikan syariat yang kemudian membuat para ustaz yang ada hanya diberi 
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kesempatan untuk datang dan mengisi kegiatan keagamaan di dalam masjid dan 

jika materi dakwahnya tidak cocok dengan selera jamaahnya kemudian akan 

dicari ustaz lain. Hal tersebut yang menurut Ustaz Hanan Attaki membuat 

kegiatan keagamaan di masjid menjadi tidak berkembang. Melalui bukti logis 

(logos) tentang fenomena kegiatan DKM itu kemudian memperkuat argumen 

Ustaz Hanan Attaki.  

Masih belanjut di bahasan yang sama tentang bagaimana cara mengubah 

mainstream dakwah di lingkup terdekatnya yakni di Masjid Al Lathiif, Kota 

Bandung, Ustaz Hanan Attaki kemudian menjelaskan bagimana langkah-langkah 

yang Ia lakukan agar ada gerakan anak muda di masjid tersebut. Bersamaan denga 

itu Ustaz Hanan Attaki juga menyebutkan harapannya semoga apa yang telah Ia 

lakukan dapat menjadi inspirasi di tempat-tempat lain.  

“Akhirnya Pak Iman berakad akan men-support dakwah saya. Mulai saya 

ubah semua program DKM sekarang dinetralkan lagi, saya bedah semuanya 

dari awal. Saya otak-atik mulai bikin gerakan anak muda di Masjid Al Lathiif 

sehingga dikenal dengan nama Pemuda Hijrah. Jadi saya bukan direkturnya, 

saya hanya mengkonsep dari awal, teman-teman menyebutnya founder atau 

apalah tapi bukan saya direkturnya. Karena direktur saya serahkan kepada 

teman-teman yang orang manajemen karena dia yang lebih mengerti 

manajemen. Nanti ada orang branding dia lebih mengerti tentang packaging. 

Saya bikin dari awal sebuah gerakan yang segmented, gerakan dakwah yang 

segmented. Karena selama ini ada satu lagi mainstream dakwah di kita, 

mudah-mudahan jadi insprasi”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media 

Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui narasi yang diucapkan Ustaz Hanan Attaki tersebut kemudian 

dipahami bagaimana Ia menjelaskan langkah awal untuk mengubah mainstream 

dakwah di Masjid Al Lathiif, Kota Bandung dengan cara mem-branding ulang 

dan diserahkan kepada yang ahlinya hingga kemudian munculah sebuah gerakan 

yang bernama Pemuda Hijrah. Dari pernyataan tersebut juga dapat dilihat bahwa 
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gerakan dakwah yang Ustaz Hanan Attaki lakukan bersama Pemuda Hijrah adalah 

gerakan dakwah yang segmented karena berfokus kepada segmentasi anak muda.  

Dalam bahasan selanjutnya yang didasarkan pada pengalaman dakwah, Ustaz 

Hanan Attaki kemudian membagikan ceritanya kepada audiens yang hadir tentang 

bagaimana pengalamannya mengadakan kegiatan keagamaan bersama salah satu 

geng motor di Kota Bandung yang bernama Brigez. Dalam cerita tentang 

kegiatannya itu Ustaz Hanan Attaki menyampaikan sebuah pesan bahwa 

pendekatan dakwah yang selama ini dilakukan ternyata masih membuat mereka 

yang berada di segmentasi ring 3 dan ring 4 kebingungan untuk mencari jalan 

“pulang”.  

 “Baru saya sadar ternyata mereka itu selama ini bukan orang yang murni 

negatif, kondisi yang membuat mereka kayak gitu. Realitas membuat mereka 

gak punya banyak pilihan. Mereka ingin “pulang” kepada Allah, mereka 

ingin “balik” tapi gak tahu jalannya. Jalan yang kita sediakan selama ini 

nge-gap dengan mereka. Buat mereka itu bukan jalan saya untuk kembali, 

terlalu berat jalan seperti itu. Akhirnya ketika kita membuka satu jalan, 

mereka sendiri yang merespon yang luar biasa, mereka datang. “Kami juga 

ingin pulang, ustaz. Kami ingin memperbaiki diri, ustaz. Kalau kami masih 

kayak gini tatoan, boleh gak ngaji?” “Boleh”. Terus yang cewek-ceweknya 

“belum berjilbab boleh ngaji?” “Boleh, bukan boleh gak berjilab. Tapi 

boleh ngaji”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat 

Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Berdasarkan narasi tersebut kemudian dilihat bagaimana Ustaz Hanan Attaki 

menggunakan percakapan untuk memperkuat argumennya mengenai apa yang 

sebenarnya dialami mereka yang berada di ring dan ring 4 ketika kesulitan untuk 

mencari jalan “pulang”. Melalui ceritanya tersebut Ustaz Hanan Attaki 

menjelaskan bahwa kegiatannya bersama Pemuda Hijrah kemudian membuka 

jalan bagi mereka yang ada di ring 3 dan ring 4 untuk memperbaiki diri. Dari 

narasi tersebut kemudian dapat dilihat bagaimana Ustaz Hanan Attaki dapat 
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menyertakan bukti konkret (logos) dalam cerita tentang kegiatan keagamaan 

bersama geng motor Brigez yang membawa dampak baik bagi sekitarnya. 

Berangkat dari cerita Ustaz Hanan Attaki yang menyebutkan bahwa telah 

berhasil membuka jalan bagi geng motor Brigez kembali “pulang”, Ustaz Hanan 

Attaki kemudian menjelaskan jika keadaanya sudah seperti itu sebaiknya jangan 

meninggalkan teman-temannya yang pernah nakal bareng. Dalam menyampaikan 

argumennya itu Ustaz Hanan Attaki sembari menceritakan kondisi interneal 

Brigez sesudah mengadakan acara zikir bersama. 

 “Dan luar biasanya lagi di Brigez sekarang ada divisi dakwah. Kebayang 

gak geng motor di dalamnya ada divisi dakwah. Ketua divisi dakwah kita 

bina, ngaji bareng kita. Jadi saya gak masuk ke dalam tapi orang dalam kita 

ajak ngaji bareng lalu balik ke dalam. Itu kenapa saya katakan kalau hijrah 

jangan tinggalkan teman-teman. Kalau sudah hijrah jangan mau selamat 

sendiri di akhirat, kita dulu baong bareng, nakal bareng sekarang kita hijrah 

bareng”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan 

Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari apa yang dikatakan Ustaz Hanan Attaki kemudian dapat dipahami 

bagaimana keadaan geng motor Brigez saat ini yang memiliki divisi dakwah. 

Seruan Ustaz Hanan Attaki yang mengatakan “Kalau sudah hijrah jangan mau 

selamat sendiri di akhirat, kita dulu baong bareng, nakal bareng sekarang kita 

hijrah bareng” dalam kutipan tersebut merujuk pada niat baik (ethos) agar bisa 

belajar agama bersama-sama teman yang dulunya pernah nakal bareng. Selain itu 

aspek logos Ustaz Hanan Attaki tampak Ia tampilkan ketika menggunakan 

beberapa istilah dalam bahasa sunda “baong” dalam materinya itu.  

Selain bisa membawa Brigez ke dalam kegiatan keagamaannya bersama 

Pemdua Hijrah, dalam bahasan selanjutnya Ustaz Hanan Attaki mengatakan 

bahwa hal serupa juga terjadi pada geng motor di Bandung lainnya yaitu XTC. 
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Perubahan dari aktivitas negatif menjadi positif tersebut disebutkan Ustaz Hanan 

Attaki lewat contoh kegiatan taklim, tablig akbar di Garut, Jawa Barat. 

“Alhamdulillah teman-teman motor bahkan XTC jadi ormas, kemudian 

sekarang mereka malah kemarin bikin acara taklim, tablig akbar di Garut. 

Itu pertama kali sepanjang sejarah anak-anak motor pertama kali bikin 

tablig akbar panitianya empat geng motor. Panitia tablig akbar mengundang 

ustaz-ustaz nasional tapi panitianya empat geng motor masing-masing pakai 

rompi atau jaket geng motornya sendiri-sendiri. Ini progres setelah dakwah, 

mainstream diubah ke yang basic. Ustaz yang memprogram, mengkonsep, 

DKM men-support, teman-teman men-support dengan kapasitas masing-

masing”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan 

Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dalam kutipan tersebut dapat dilihat bagaimana Ustaz Hanan Attaki 

mencertitakan pengalaman kolaborasi antara Pemuda Hijrah dengan geng motor 

XTC ketika mengadakan acara tablig akbar untuk pertama kali dalam sejarah. 

Berdasarkan ceritanya tersebut Ustaz Hanan Attaki menjelaskan bagaimana 

pentingnya kolaborasi antar sesama untuk menggerakan kegiatan dakwah yakni 

dengan ustaz yang memprogram, mengkonsep, DKM men-support hingga teman-

teman dalam hal ini geng motor membantu dengan kapasitasnya masing-masing. 

Dari penjelasan tersebut kemudian dipahami bagaimana Ustaz Hanan Attaki dapat 

melakukan apa yang sebelumnya tidak menjadi perhatian kebanyakan orang. 

Melalui argumennya bahwa dalam kegiatan dakwah hal yang diperhatikan adalah 

harus saling support dan hal itu menunjukkan klaim logis yang Ia bangun dalam 

argumennya. 

Tidak berhenti di dua geng motor Brigez dan XTC sampai akhirnya dakwah 

yang dilakukan Ustaz Hanan Attaki kemudian dapat masuk ke dalam Viking, 

Bobotoh yang merupakan basis supporter klub sepak bola Persib Bandung. Hal 

tersebut seperti apa yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki dalam narasinya yang 
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menyebutkan bahwa campaign bersama basis supporter itu terlihat dari apa yang 

mereka lakukan ketika pertandingan Persib Bandung digelar. 

“Ternyata Alhamdulillah banyak yang berubah. Masuk lagi ke teman-teman 

Viking, Bobotoh. Alhamdulillah, Mang Yana dulu namanya Yana Bo’ol 

setelah hijrah jadi namanya Yana Umar berubah karena setelah Panglima 

Viking Berubah akhir yang di bawah sedikit banyak berubah. Mulai kita 

bikin program sebelum tanding Persib seluruh satu stadion baca Al Fatihah. 

Kebayang gak gemuruh Al Fatihah di stadion dibaca oleh yang gak pakai 

baju, tatoan tapi baca Al Fatihah. Ada yang pakai bendera Palestina, ada 

yang pakai spanduk “Save Aleppo”. 

Alhamdulillah ternyata di Stadion Persib, mereka pakai bendera Palestina 

besar dengan bendera Indonesia disatukan seperti persahabatan. Campaign 

humanity itu munculnya di gedung-gedung mainnya anak muda ring 3 dan 

kita kerja sama dengan beberapa lembaga dakwah, kita bikin musala 

portable. Musala dari mobil kayak stage, nanti kalau salat mereka tinggal 

wudhu di situ, salat di situ”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media 

Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari cerita Ustaz Hanan Attaki sampaikan tentang apa sudah dilakukan 

supporter Persib Bandung itu kemudian membuktikan bagaimana Ia memberikan 

bukti nyata jika segmentasi dakwah di ring 3 dan ring 4 memiliki basis massa 

yang sangat besar. Melalui cerita mengenai campaign bersama Persib Bandung 

itu kemudian tampak bagaimana bukti nyata yang Ustaz Hanan Attaki lakukan 

mulai dari hijrahnya Mang Yana, Panglima Viking hingga tersedianya akses 

beribadah di Stadion Persib Bandung lewat Musala Portable. Narasi tersebut 

kemudian dapat dipahamai sebagai usaha Ustaz Hanan Attaki dapat menyertakan 

bukti konkret (logos) dalam cerita tentang kegiatan keagamaan bersama basis 

suporter Persib Bandung. 

Dalam meteri yang dibahas selanjutnya tentang pemahaman realita dalam 

dakwah, Ustaz Hanan Attaki menyebutkan bahwa di dalam materi kajian 

keagamaan yang Ia sampaikankan tidak mengkampanyekan pacaran haram. Hal 
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tersebut lebih lanjut dijelaskan Ustaz Hanan Attaki dengan mencontohkan kisah 

Nabi Muhammad yang romantis lucu-lucuan di rumah bersama istrinya karena 

menurutnya pacaran itu boleh tapi setelah menikah. 

 “Adegan-adegan Nabi Muhammad SAW lucu-lucuan di rumah sama istrinya 

romantis sehingga saya campaign kepada anak-anak muda bukan pacaran 

haram. Saya bukan seorang hakim jadi saya tidak men-judge. Saya bukan 

penceramah yang bentuknya fatwa tapi saya seorang dai, “Nahnuduuadz 

Waallaisaqudat”, kami adalah seorang dai bukan para hakim sehingga 

kalau ada yang nanya kepada saya, “ustaz apa hukumnya pacaran?” Saya 

akan menjawabnya dari angle dai bukan angle hakim, kalau angle hakim 

pacaran haram kalau angle dai pacaran boleh tapi setelah nikah”, (Ustaz 

Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 

Kg”, 2018). 

Berdasarkan penjelasan Ustaz Hanan Attaki mengenai pacaran setelah 

menikah tersebut kemudian dipahami sebagai upayanya yang memposisikan diri 

sebagai dai di mana Ia tidak men-judge anak muda pacaran itu haram. Melalui 

pernyataannya di akhir kalimat itu kemudian dipahami bagaimana Ustaz Hanan 

Attaki bukan melarang pacaran namun dikatakannya lebih baik jika dilakukan 

setelah menikah seperti yang digambarkannya tentang bagaimana adegan 

romantis Nabi Muhammad SAW lucu-lucuan di rumah bersama istrinya. 

Setelah menyampaikan argumen tentang pacaran tidak haram Ustaz Hanan 

Attaki kemudian menyatakan pendapat lainnya mengenai “Gerakan Subuh 

Berjamaah”. Menurut Ustaz Hanan Attaki melalui gerakan tersebut yang 

kemudian ikut tergerak meramaikan hanyalah kelompok masyarakat yang sudah 

sadar sedangkan seperti yang sudah Ia jelaskan sebelumnya bahwa selain 

kelompok tersebut masih ada kelompok masyarakat yang belum tersentuh untuk 

mengisi kegiatan keagamaan “Gerakan Subuh Berjmaah” tersebut. 
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“Sama kayak “Gerakan Subuh Berjamaah” itu beda banget dakwah kita 

dengan dakwah teman-teman. Kalau dakwah teman-teman “Gerakan Salat 

Subuh Berjamaah” itu berangkat dari idealisme ya, “siapa yang mau salat 

subuh berjamaah?”, yang sudah sadar. Kalau kita bahasanya bukan salat 

subuh berjamaah, program salat subuh berjamaah kita hastag-nya “Sunrise 

lovers”. Jadi angle yang dilihat anak muda itu entertain cari sunrise. Yang 

dipakai kemudian brand ambassador-nya anak-anak parkour. Mereka nge-

trick di atas gedung. Pas sunrise kita posting hastag sunriselovers, hastag 

sunrisehunter sehingga orang-orang rajin salat subuh gara-gara ngejar 

sunrise. Gitu cara campaign ke anak muda”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam 

“Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari pernyataan Ustaz Hanan Attaki itu kemudian dipahami bagaimana fokus 

dakwah yang Ia lakukan adalah dengan menyasar kelompok atau dalam 

bahasanya ring yang memiliki jumlah massa lebih besar. Melalui #SunriseLovers 

Ustaz Hanan Attaki menjelaskan bagaimana Ia menggerakan gerakan untuk salat 

Subuh berjamaah lebih asyik karena dibarengi dengan aktivitas main mencari 

sunrise. Pendekatan yang Ustaz Hanan Attaki lakukan tersebut kemudian 

menjelaskan bagimana rasionalisasi pemikirannya (logos) bahwa gerakan 

keagamaan sepatutnya menyasar ke dalam segmen dengan basis massa yang lebih 

besar seperti anak-anak muda. 

Selain mengkampanyekan aktivitas salat Subuh berjamaah melalui gerakan 

#SunriseLovers, Ustaz Hanan Attaki dalam bahasan selanjutnya juga 

menyampaikan ingin merubah kebiasaan lain anak-anak muda. Kebiasaan anak 

muda yang dimaksud Ustaz Hanan Attaki dalam bahasan kali ini adalah tentang 

bagaiamana perilaku anak muda yang sehabis sekolah, kuliah, kerja hanya 

menghabiskan waktu untuk nongkrong saja. 

“Biasanya anak muda main kalau pulang kuliah, pulang sekolah, pulang 

kerja suka nanya “mau nongkrong di mana?” biasanya nongkrongnya kalau 

gak di beerhouse, kafe, skatepark, mall atau berenang di kolam renang. Dari 

lima ini mungkin cuma satu doang yang negatif, beerhouse. Yang lain buat 

saya gak negatif, saya juga nongkrong di kafe, main di mana. Ini pertanyaan 
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anak muda yang secara perilaku sama pulang kantor “eh kita nonton di 

mana, ada film apa ya?”, “kita nongkrong di mana ya?”, “eh kita jalan ke 

mana ya?” bareng teman-temannya. Kita ubah perilakunya jadi “eh kita 

taklim di mana?” Makanya taklim kita dibikin habis Magrib, weekday di 

pusat Kota Bandung di Masjid Trans yang semua aksesnya gampang ke 

situ”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan 

Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Lewat penjelasan tersebut dapat dilihat bagaimana pemahaman realita 

kehidupan anak muda yang menurut Ustaz Hanan Attaki masih terdapat aspek 

negatif di dalamnya seperti nongkrong di beerhouse. Melalui pendapat yang 

dilontarkan tersebut kemudian Ustaz Hanan Attaki menjelaskan niat baik (ethos) 

yang ingin Ia lakukan untuk merubah kebiasaan “mau nongkrong di mana” 

menjadi “eh kita taklim di mana”. Namun Ustaz Hanan Attaki berpendapat bahwa 

setelah mampu merubah kebiasaan itu, taklim yang ada juga harus membuat para 

anak muda nyaman berada di sana seperti yang Ia sampaikan pada bahasan 

selanjutnya. 

“Makanya taklim kita dibikin habis Magrib, weekday di pusat Kota Bandung 

di Masjid Trans yang semua aksesnya gampang ke situ. Pertanyaannya 

“gimana bikin mereka nyaman nongkrong di taklim bukan menghadiri 

taklim” Berarti taklim ini dikemas menjadi tempat tongkrongan.  

Kita sediakan di masjid wifi gratis. Kita sediakan di masjid kopi kualitas 

barista. Apalagi kopi Jawa Barat sekarang menjadi kopi nomor satu terbaik 

di dunia. Beberapa kali olimpiade kopi dunia di Atlanta, Jawa Barat itu 

masuk sepuluh besar. Dari sepuluh itu, enamnya kopi Jawa Barat. Akhirnya 

kita coba campaign kopi terus ada anak muda kreatif yang bikin Ipok Aleuh, 

kebalikan dari Kopi Huela. Kan di anak gaul Sunda itu kan suka dibalik-

balik ya. Jadi Kopi Huela itu artinya ngopi dulu dibalik jadi Ipok Aleuh. 

Pakai gerobak gitu dia anak motor. Dia bikin kopinya itu kopi komunitas 

kualitas terbaik yang satu kilonya itu harganya 2 juta. Tapi dia jual satu 

cangkir cuma 10.000 rupiah, kenapa? Karena kita kerja sama dengan 

pemerintah bikin edukasi ke anak-anak muda, mereka punya kebun kopi 

sendiri ada beberapa ribu batang kopi. Akhirnya mereka dari hulu ke hilir 

jadi murah dan produktif”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media 

Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 
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Melalui cerita tersebut Ustaz Hanan Attaki menyampaikan pengalaman 

tentang bagaimana cara yang Ia lakukan setelah anak muda ingin datang ke 

majelis taklim akan merasa nyama ketika berada di sana. Mulai dari taklim 

diadakan setiap hari Rabu di Masjid Trans yang merupakan pusat akses di Kota 

Bandung, menyediakan fasilitas wifi gratis hingga memfasilitasi anak muda yang 

memiliki usaha untuk membuka kedainya di setiap majelis ilmu yang Ustaz 

Hanan Attaki adakan. Dari penjelasan tersebut Ustaz Hanan Attaki 

menyampaikan apa yang telah Ia lakukan tersebut adalah cara yang dianggapnya 

efektif untuk membuat anak muda merasa nyaman di dalam majelis taklim 

sehingga kredibilitas (ethos) yang dia miliki tampak menjadi kuat di depan 

hadirinnya tersebut. 

Setelah berhasil mengubah tampilan majelis taklim, Ustaz Hanan Attaki 

kemudian menjelaskan tahapan selanjutnya adalah bagaimana untuk 

menghadirkan sikap respect yang hadir melalui kegiataan keagamaannya tersebut. 

Ustaz Hanan Attaki lalu menjelaskan kesadaran (respect) yang coba dibangun 

dalam tahapan dakwahnya tersebut Ia lakukan melalui program Voice of Youth 

yang menghadirkan serta membentuk opini public anak muda mengenai isu-isu 

global terkini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. 

“Dari interest mereka mulai respect. Kita arahkan, kita bikin Voice of Youth 

opini publik anak muda. Kita bikin kayak pas kemarin Israel ngaku-ngaku al-

Quds sebagai ibukota mereka, kita bikin Voice of Youth tentang al-Quds 

tanya ke anak-anak muda “eh elu kenal Donald Trump?” “Kenal”. “Gimana 

pendapat elu tentang Donald Trump yang mau mengakui al-Quds sebagai 

ibukota Israel?” “Wah Donald Trump ada-ada aja”, kata mereka. Mulai 

berpihak kan. “Kalau elu jadi Wonder Woman, elu ngapain?” 

Pertanyaannya agak nyeleneh tapi sebenarnya kita lagi bangun opini dan 

membangun keberpihakan anak muda karena segmennya ring 3”, (Ustaz 
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Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 

Kg”, 2018). 

Dari penjelasan yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki tersebut kemudian 

dapat dilihat bagaimana langkah yang sudah Ia lakukan setelah mampu merubah 

tampilan dakwah di Masjid Trans, Bandung. Langkah pembentukan opini publik 

anak muda melalui program Voice of Youth tersebut dijelaskan Ustaz Hanan 

Attaki bertujuan agar mereka paham dan memunculkan keberpihakan tentang isu 

seputar Palestina, Suriah. Melalui penjelasan tentang tujuan dari program Voice of 

Youth yang telah Ustaz Hanan Attaki lakukan tersebut membuat kredibilitas yang 

Ia miliki semakin kuat dihadapan khalayaknya. 

Selanjutnya dalam bahasan lain mengenai kisah-kisah di zaman Nabi 

Muhammad, Ustaz Hanan Attaki kemudian menjelaskan alasan mengapa ketika Ia 

menyampaikan cerita tentang Rasulullah SAW dengan bahasa yang 

menggambarkan yang kerap dijumpai masyarakat saat ini. Ustaz Hanan Attaki 

beranggapan hal tersebut Ia lakukan semata untuk membangun fenomena respect 

anak muda kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menjadikan Rasulullah SAW 

menjadi idola mereka. 

“Lihat Nabi Muhammad SAW istrinya yang lagi bete bisa bahagia. Serba-

serbi rumah tangga Nabi Muhammad SAW ini yang di-campaign supaya 

membangun respect anak muda kepada Rasulullah SAW sehinga mereka 

jadikan Rasulullah sebagai idola mereka. Seandainya Rasulullah punya 

Instagram pasti mereka akan follow ini target-target dakwah kita. Jadi 

bapak-ibu yang dirahmati Allah SWT itu yang kita lakukan selama 3 tahun 

ini di Indonesia membangun sebuah tren di dunia dakwah anak muda 

sehingga mudah-mudahan dengan kayak gitu kelak 2020 ke atas kalau di 

antara anak-anak muda kita sekarang ada yang jadi pemimpin, mereka jadi 

pemimpin yang punya pemahaman Islam dengan imajinasi yang utuh dan 

punya keberpihakan kepada kaum muslimin secara baik. Itu kita bangun dari 

sekarang trennya sehingga ketika mereka jadi pejabat, mereka masih mau 

bicara tentang Aleppo, Suriah, Palestina, Rohingya. Mereka tidak hanya 

sibuk dengan urusan-urusan pribadi, mereka punya sisi-sisi kemanusiaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

yang kuat”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan 

Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari penyampaian argumen tersebut dapat dilihat bahwa Ustaz Hanan Attaki 

memiliki niat baik (ethos) dalam dakwahnya untuk mengenalkan kisah-kisan Nabi 

Muhammad SAW di kalangan anak muda yang menjadi segmentasi dakwahnnya. 

Hal itu diperkuat dari apa yang Ustaz Hanan Attaki sampaikan dengan 

menggunakan analogi (logos) “Seandainya Rasulullah SAW punya Instagram 

pasti mereka akan follow” yang kemudian dapat dipahami hal tersebut akan 

tercapat jika dakwah yang dilakukan berhasil menyentuh segmentasi anak muda. 

Selain niat baik dari membangun tren dakwah di kalangan muda, di akhir 

argumennya Ustaz Hanan Attaki dapat dilihat bagaimana pengharapannya jika 

segmentasi tersebut dibimbing dengan pemahaman Islam tentu akan membawa 

kebaikan pada kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. 

6) Penjelasan Tentang Metode Dakwah yang Berbeda dengan Ustaz 

Lainnya Untuk Menarik Minat Khalayak 

Pada bahasan terkait karakter dan gaya dalam penyajian ilmu agama yang 

tampak berbeda dari ustaz lainnya, Ustaz Hanan Attaki menjelaskan bahwa hal 

tersebut dilakukannya bersama tim agar dakwahnya terlihat lebih menghibur. 

Namun meskipun cenderung lebih menghibur, Ustaz Hanan Attaki menjelaskan 

konteks dakwahnya tersebut haruslah dapat menambah ilmu dan iman bagi para 

khalayaknya. 

“Duduk dalam majelis ilmu menurut saya bukan cuma sekedar entertain, 

walaupun packaging yang kita bikin dalam dakwah 3 tahun itu packaging 

yang lebih entertain. Tapi secara konten substansinya tetaplah sesuatu yang 

harus Liyazdadū 'Īmanaan Ma`a 'Īmanihim, harus bertambah iman karena 

kalau bertambah ilmu sekedar nambah wawasan itu belum jadi ilmu akhirat 

karena ilmu dunia dan ilmu akhirat itu bukan dilihat dari judulnya”, (Ustaz 
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Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 

Kg”, 2018). 

Dari apa yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki tersebut kemudian dapat 

dipahami bagaimana gaya dan karakter berbeda yang coba Ia bangun bersama 

timnya melalui dakwah yang lebih menghibur. Meskipun dengan karakter dan 

gaya yang ditampilkan berbeda dari kebanyakan ustaz kebanyakan, dalam 

argumennya tersebut Ustaz Hanan Attaki menekanankan dakwahnya harus tetap 

menambah ilmu dan wawasan tentang agama Islam bagi para audiensnya. 

Argumen Ustaz Hanan Attaki itu kemudian didukung melalui kutipan yang Ia 

bacakan dari ayat Al-Quran Surah Al-Fath (48:4) yang menjelaskan bahwa ilmu 

dalam Islam adalah sesuatu yang dapat menambah iman seseorang kepada Allah 

SWT. Melalui beberapa penjelasan tersebut kemudian dapat dilihat bagaimana 

pengetahuan serta kredibilitas yang Ustaz Hanan Attaki miliki meskipun sedang 

tampil dengan gaya busana yang tidak umum dibandingkan dengan ustaz lainnya 

ketika berdakwah.  

Dalam bahasan selanjutnya Ustaz Hanan Attaki menceritakan tentang 

pengalamannya selama berdakwah di Kota Bandung hingga bagaimana cara yang 

Ia lakukan bersama timnya untuk membangun tren dakwah dalam kehidupan anak 

muda. Hal tersebut merujuk pada pernyataan Ustaz Hanan Attaki di akhir menit 

ke-16 yang mengatakan bahwa dahulu ketika awal berdakwah sangat sulit untuk 

melihat anak terlibat dalam kegiatan keagamaan yang Ia lakukan. 

“Dulu anak muda datang ke taklim di antara orang tua itu risih. Merasa 

agak aneh karena anak muda sendiri yang lain orang tua. Kalau sekarang 

kebalik, orang tua datang ke taklim merasa risih, kenapa? Yang lain 

semuanya anak-anak muda. Kita bikin taklim reguler setiap hari rabu 

malam, kenapa kita ngambilnya weekday bukan weekend? Karena kita ingin 

membuat sebuah tren. Jadi dakwah saya itu membangun sebuah tren. Kita 
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memanggungkan Muzammil 2 tahun yang lalu untuk membangun tren 

tilawah di anak muda supaya tilawah itu dianggap sesuatu yang gaul, trendy, 

keren karena mahzab anak muda itu bukan idealisme”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari apa yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki tersebut kemudian dipahami 

bagaimana Ia melihat fenomena minimnya keterlibatan anak muda di dalam 

kegiatan keagamaan sebuah masjid dikarenakan mereka merasa risih harus berada 

di antara  banyaknya orang tua yang meramaikan kegiatan itu. Untuk menjawab 

fenomena itu kemudian Ustaz Hanan Attaki melakukan sebuah cara seperti yang 

Ia sebutkan dengan memanggungkan Muzammil agar kegiatan keagamaannya 

yang dilakukan bersama timnya itu dianggap anak muda sebagai sesuatu yang 

gaul, trendy dan keren bagi anak muda. Melalui penjelasan berdasarkan bukti 

nyata tentang apa yang sudah Ia lakukan tersebut membuat aspek logos dan ethos 

(niat baik) ditampilkan Ustaz Hanan Attaki dihadapan audiensnya. 

Lebih lanjut dalam bahasan yang sama terkait langkah mengubah 

mainstream dakwah, Ustaz Hanan Attaki mengatakan bahwa selama ini dakwah 

yang ada di masyarakat berangkat dari semangat idealis bukan realistis. 

Kemudian dari argumennya itu Ustaz Hanan Attaki menjelaskan hal yang muncul 

adalah hanya masyarakat yang sudah sadar dan paham tentang agama saja yang 

akan terus meramaikan kegiatan keagamaan itu. 

“Ada satu mainstream lain dalam dakwah kita di Indonesia, berpuluh-puluh 

tahun bahwa dakwah kita itu berangkat dari semangat idealis bukan 

semangat realitas. Beda banget dakwah angle-nya idealisme dengan dakwah 

angle-nya realitas. Kalau dakwah yang angle-nya semangat idealisme 

biasanya program-program yang muncul itu program yang ideal. “Kita bikin 

pesantren, kita bangun masjid, kita bikin sebuah Islamic center di dalamnya 

nanti ada pelajaran tentang tahfiz Al Quran, belajar tentang ilmu agama, 

syariat, fiqih”. Gak salah tapi ini sudah banyak. Pertanyaannya siapa yang 

mau pesantren di sini? Siapa yang mau belajar ke sini? Siapa yang tertarik 

datang taklim di sini? Karena ini terlalu ideal dan nge-gap dengan realitas. 
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Sehingga akhirnya ketika dakwah ini diprogramkan yang terjadi masyarakat 

yang terjaring dalam dakwah idealisme adalah masyarakat-masyarakat yang 

sudah sadar, dan saya menyebutnya dengan istilah ring 1”, (Ustaz Hanan 

Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 

2018). 

Berdasarkan argumen yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki mengenai 

pemahaman mainstream dakwah yang terjadi berpuluh-puluh tahun itu kemudian 

dapat dipahami bahwa ada sesuatu yang salah dalam kegiataan keagamaan selama 

ini. Dijelaskan Ustaz Hanan Attaki bahwa jika hanya fokus dengan bangun masjid 

hingga pusat studi keagamaan untuk belajar tahfiz, syariat hingga fiqih itu tenta 

akan menimbulkan kesenjangan dengan realita yang ada. Hal tersebut 

dikarenakan menurut Ustaz Hanan Attaki hal seperti itu sudah banyak sehingga 

masyarakat yan terjaring dalam kegiatan seperti itu adalah masyarakat yang sudah 

sadar atau dalam bahasa dakwah yang Ia gunakan adalah ring 1. Pemahaman 

realitas serta pemberian gambaran melalui istilah ring 1 dalam argumen itu 

kemudian membuat aspek logos Ustaz Hanan Attaki terlihat dominan dalam 

bahasan ini. 

Kemudian berlanjut dalam bahasan yang sama terkait penggunaan istilah   

pengelompokan segmentasi dakwah, Ustaz Hanan Attaki menyebutkan bahwa di 

Indonesia saat ini segmen dakwah terbagi ke dalam empat ring atau golongan. 

Dalam penjelasannya itu Ustaz Hanan Attaki juga memberikan contoh ciri-ciri 

siapa saja yang masuk ke dalam empat segmentasi dakwah tersebut. 

“Duduk Ada 4 ring masyarakat Indonesia. Ring 1 adalah ring yang sudah 

sadar, kita menyebutnya aktivis. Ngaji sudah rajin, bergerak sudah mau, jadi 

panitia acara Islam sudah mau, ini ring 1. Sedikit jumlahnya. Mereka yang 

kalau kita bikin program bahasa Arab mereka pasti daftar. Kalau kita bikin 

program tahfiz Al Quran mereka juga daftar. Kalau kita bikin program 

belajar Islam, fiqih, segala macam hadis mereka juga daftar karena sudah 

punya kesadaran yang tinggi dan jumlah mereka gak banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Ada ring 2 yang sudah mau ngaji tapi belum mau bergerak. Mereka mencari 

taklim-taklim terutama yang entertain. Jumlah mereka lebih banyak dari ring 

1 tapi masih kurang. Ada ring 3, ini dakwahnya Pemuda Hijrah. Siapa ring 

3? Anak-anak muda main. Kalau di street culture itu ada skateboard, BMX, 

parkour, surfing. Lalu mulai masuk ke street yang lain lagi seperti geng 

motor, supoter bola, ke anak-anak gaul akhirnya menyebar. Itulah ring 3 

jumlahnya paling besar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia”, (Ustaz 

Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 

Kg”, 2018). 

Melalui narasi Ustaz Hanan Attaki tentang pengelompokan segmentasi 

dakwah tersebut kemudian dapat dipahami siapa yang kemudian menjadi target 

dakwahnya. Sama seperti penjelasan tentang ring 1, Ustaz Hanan Attaki 

menyebutkan jika fokus dakwah yang digerakan hanya mentargetkan ring 2 maka 

dakwahnya tersebut tidak akan menggaet segmen yang lebih besar. Oleh karena 

itu Ustaz Hanan Attaki menyebutkan bahwa ring 3 menjadi fokusnya karena 

memiliki basis massa yang lebih banyak seperti anak main skateboard, BMX, 

parkour, surfing, geng motor hingga supporter klub bola. Dari apa yang Ustaz 

Hanan Attaki sebutkan tersebut kemudian dapat memperjelas realitas yang 

menjadi fokus utamanya melalui penggunaan istilah (logos) sederhana dan mudah 

dipahami audiensnya. 

Selanjutnya berangkat dari pemahaman tentang siapa yang menjadi 

segmentasi dakwahnya kemudian menggerakan Ustaz Hanan Attaki membuat 

sebuah gerakan sosial bernama Pemuda Hijrah dengan fokus di ring 3 dan ring 4. 

Setelah menetapkan segmentasi dakwahnya, Ustaz Hanan Attaki kemudian 

menceritakan bagaimana pengalamannya mengadakan kegiatan keagamaan 

bersama salah satu geng motor yang ada di Bandung yakni Brigez. 

“Sehingga akhirnya saya membuat sebuah gerakan youth movement di 

Bandung yang kita kasih nama dengan Pemuda Hijrah, segmennya ring 3 

dan ring 4. Ring 3 itu anak-anak main dan ring 4 itu, maaf mungkin 
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melakukan beberapa hal kriminal seperti geng motor, tawuran dan segala 

macamnya.  

Dan di Bandung itu kota yang dulu 3 tahun lalu orang menyebutnya kota 

yang paling parah di Indonesia. Ada empat geng motor, satu geng motor saja 

ada sekitar 60 sampai 80 ribu anggota. Belum lagi supporter bola yang 

jumlahnya sekitar 2 juta yang kalau ada masalah dengan supporter bola kota 

lain, misalnya Viking, Bobotoh dengan The Jak atau Jakmania itu bisa 

perang antar suku “Aus dan Khazraj”.Akhirnya salah satu pilot project 

Pemuda Hijrah bikin event “Brigez Berdzikir”. Brigez itu salah satu nama 

komunitas/klub anak-anak motor, bukan geng motor”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Berdasarkan narasi pengalaman mengenai apa yang sudah Ustaz Hanan 

Attaki lakukan bersama Pemuda Hijrah itu kemudian dapat dikatakan sebagai 

bukti nyata bagaimana Ia bisa menyasar dan menggerakan ring 3 dan ring 4 dalam 

kegiatan keagamaan. Padahal berdasarkan apa yang sudah Ustaz Hanan Attaki 

sampaikan dibahasan sebelumnya bahwa kedua kelompok ring itu jarang belum 

menjadi fokus utama pendakwah lain padahal memiliki basis massa yang besar. 

Melihat narasi tersebut kemudian dapat dilihat bagaimana Ustaz Hanan Attaki 

dapat menyertakan bukti konkret (logos) dalam cerita tentang kegiatan 

keagamaan bersama geng motor Brigez itu. 

Setelah dapat merangkul geng motor Brigez, XTC hingga basis suporter 

sepak bola Persib Bandung, Viking dan Bobotoh ke dalam kegiatan keagamaan 

seperti tablig akbar, Ustaz Hanan Attaki lantas tidak berhenti di situ. Agar 

semakin eksis, dakwah Ustaz Hanan Attaki kemudian masuk ke media sosial.  

“Terus kita bikin lagi program, kita harus eksis di social media. Kita bikin 

beberapa periodisasi sampai ke tingkat eksistensi di social media. Pokoknya 

kita harus paling besar, organisasi dengan followers terbesar di sosial 

media. Alhamdulillah tercapai, dua tahun Pemuda Hijrah di social media 

followers-nya terbesar di antara ormas-ormas Islam. Kemudian saya secara 

pribadi dengan social media, Alhamdulillah Allah kasih amanah 2,7 juta 

followers di social media, kemudian Ustaz Abdul Somad, kemudian 
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Muzammil”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat 

Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui kutipan pernyataan tersebut terlihat bagaimana Ustaz Hanan Attaki 

yang bertekad agar dakwah yang sudah dilakukannya bersama geng motor Brigez, 

XTC hingga basis suporter sepak bola Persib Bandung, Viking dan Bobotoh dapat 

meraih eksistensi juga di media sosial. Dari argumen tersebut Ustaz Hanan Attaki 

kemudian menjelaskan hingga saat ini akun yang Ia miliki dan akun Pemuda 

Hijrah menjadi akun yang memiliki pengikut sebanyak 2.7 juta pengikut dimana 

itu merupakan jumlah terbesar di antara ormas-ormas Islam lainnya. Hal tersebut 

menunjukan bahwa Ustaz Hanan Attaki bersama Pemuda Hijrah memperoleh 

kredibilitas (ethos) di media sosialnya dari kegiatan agama yang telah mereka 

lakukan. 

Melihat fenomena banyaknya jumlah pengikut yang Ia miliki tersebut Ustaz 

Hanan Attaki kemudian menyikapinya dengan membuat program di media 

sosialnya yang diberi nama Voice of Youth. Ustaz Hanan Attaki menyebutkan 

program tersebut merupakan tayangan yang ditujukan untuk “mempesantrenkan 

bangsa”. 

“Kita ada program Voice of Youth, apa itu Voice of Youth? Sebuah tayangan 

untuk membentuk opini anak muda karena kita ingin dakwahnya itu dengan 

“mempesantrenkan bangsa” bukan pesantren sebuah tempat tapi kita ingin 

“menyantrikan” anak muda seluruh Indonesia. Berarti pesantrennya social 

media. Kalau kita bikin pesantren bentuknya lembaga bertempat, berapa 

santri paling banyak? Seribu, dua ribu, tiga ribu? Tapi kalau pesantren 

bentuknya social media santrinya 2,7 juta”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam 

“Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Berdasarkan argumennya tersebut Ustaz Hanan Attaki beranggapan bahwa 

melalui media sosial yang Ia gunakan akan dapat meraih segmen dakwah yang 

lebih besar lagi dari sebelumnya. Seperti yang Ustaz Hanan Attaki sebutkan 
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melalui program  Voice of Youth itu kemudian akan meraih “santri” sebanyak 

jumlah pengikutnya yang ada media sosial. Dari bukti logis (logos) terlihat 

bagaimana Ustaz Hanan Attaki memaksimalkan potensi yang Ia miliki bersama 

timnya agar jangkauan dakwahnya semakin luas dengan menggunakan media 

daring. 

Berangkat dari argumennya tentang bagaimana Ia memanfaatkan media 

sosial untuk berdakwah itu Ustaz Hanan Attaki kemudian menjelaskan bahwa 

kegiatan hijrah dalam dakwahnya tidaklah kaku. Seperti yang Ustaz Hanan Attaki 

jelaskan bahwa dalam kegiatan berdakwahnya pun Ia selalu menyempatkan main, 

nongkrong. 

 “Saya ingin campaign ke anak muda gak usah khawatir dengan hijrah 

karena setelah hijrah hidup kalian tidak akan kaku. Kalian tetap bisa seru-

seruan, asik, have fun, gaul, nongkrong, buktinya apa? Saya sendiri yang 

disebut ustaz masih main. Sehingga tagline di bio Instagram saya “banyak 

main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa”, intinya banyak main. 

Ke mana-mana saya sempatkan ada angle mainnya”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui ajakan tersebut Ustaz Hanan Attaki juga menyebutkan tagline di 

media sosialnya “banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa” 

yang bertujuan mengkampanyekan bahwa kehidupan setelah hijrah tidaklah 

melulu kaku seperti yang Ia sebutkan di awal kalimat. Dengan menyertakan bukti 

yang Ustaz Hanan Attaki lakukan diselang berdakwah seperti masih main dan 

nongkrong itu membuktikan bahwa kampanye hijrah yang Ia lakukan masih bisa 

dibarengi dengan seru-seruan, asik, have fun, gaul bareng.  

Melalui campaign-nya hijrah yang dibarengi dengan kegiatan seru-seruan, 

asik, have fun, gaul bareng itu Ustaz Hanan Attaki meyampaikan bahwa hal 

tersebut tentu bisa dilakukan tanpa harus menambah dosa. Ustaz Hanan Attaki 
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lalu menjelaskan bahwa melalui kegiatan main bersama ustaz tersebut kemudian 

bisa menjadi seru-seruan tanpa harus meninggalkan perintah Allah SWT. 

“Syumuliyatul Islam” yang saya pelajari di Mesir komprehensifnya Islam 

dan di sinilah kita menunjukan komprehensifnya Islam. Kalau Islam hanya 

membahas tentang bab fiqih, ibadah dalam sehari kita lakukan cuma 2 jam 

sementara Islam itu harusnya jadi “the way of life”, berarti 22 jamnya lagi? 

Apakah tidak ber-Islam? Nah kita ingin tunjukin sisi Islam yang 22 jamnya 

selain 2 jam ibadah. Islam main, Islam kerja, Islam karir, Islam gaul, 

semuanya Islam dan Islam bisa banget dipakai dalam 24 jam hidup kita”, 

(Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita 

Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari pendapat Ustaz Hanan Attaki tersebut kemudian dapat dilihat 

bagaimana analogi yang coba Ia bangun bahwa Islam seharusnya tidak hanya 

sebatas ibadah yang hanya 2 jam dalam sehari. Berdasarkan argumen tersebut 

Ustaz Hanan Attaki mencoba menjelaskan bahwa Islam sebenarnya dapat 

diterapkan ke dalam setiap aspek kehidupan manusia seperti ketika bermain, 

bekerja dan segala yang berkaitan dengan aktivitas manusia selama 24 jam dalam 

sehari. Argumen yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki tersebut kemudian dapat 

dipahami bahwa hal yang berkaitan dengan Islam tidak melulu soal ibadah karena 

seharusnya Islam menjadi “the way of life”. 

Dalam bahasan selanjutnya setelah menceritakan beberapa kisah romantis 

Rasulullah SAW bersama Aisyah, Ustaz Hanan Attaki kemudian menyampaikan 

bahwa apa yang Ia lakukan tersebut merupakan sebuah upaya untuk lebih 

mengenalkan sirah (biografi) Nabi Muhammad SAW melalui hal-hal yang seru 

yang ada di dalam kehidupan Beliau. Melalui narasinya tentang sirah Nabi 

Muhammad SAW, Ustaz Hanan Attaki menyampaikan pesan bahwa pacaran 

setelah nikah lebih seru daripada sebelum pernikahan. 
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“Kita membahas sirah itu bukan hanya dari angle penampilan tapi juga hal-

hal yang seru dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Gimana Nabi 

Muhammad SAW melamar? Kita bahas tentang pacaran Nabi Muhammad 

SAW setelah menikah supaya anak-anak muda bukan mau menikah tapi 

meninggalkan pacaran dan bersabar deh nanti setelah menikah kalian akan 

rasain pacaran yang lebih seru daripada sebelum menikah. Itu campaign 

saya jadi saya gak pakai bahasa pacaran haram, gak”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Merujuk dari kutipan mengenai apa yang Ustaz Hanan Attaki jelaskan bahwa 

ketika membahas dan menceritakan sirah, sarira hingga surah tentang Nabi 

Muhammad SAW tidaklah melulu yang dikaji hanya penampilan Beliau. Ustaz 

Hanan Attaki mengatakan selain hal-hal tersebut masih ada hal-hal seru dari 

sosok Nabi Muhammad SAW yang menarik dibahas dari sudut pandang lainnya 

Salalh satu hal-hal tersebut dijelaskan Ustaz Hanan Attaki adlah bagaimana Nabi 

Muhammad SAW pacaran setelah menikah sehingga mereka yang menjadi 

segmen dakwahnya tergerak untuk meninggalkan pacaran karena percaya pacaran 

setelah nikah lebih seru daripada sebelum pernikahan. Melalui argumen tersebut 

lalu dapat dipahami bagaimana aspek ethos (niat baik) dan logos (bahasa yang 

jelas) Ustaz Hanan Attaki yang Ia sampaikan melalui cerita sosok Nabi 

Muhammad SAW dengan menggunakan sudut pandang yang tidak umum 

disampaikan dalam sebuah dakwah. 

Kemudian dalam bahasan selanjutnya tentang pengalaman bagaimana cara 

membuat anak muda datang ke majelis taklim, Ustaz Hanan Attaki menjelaskan 

bahwa ukuran berhasilnya kegiatan dakwahnya tersebut dapat dilihat dari 

bagaimana tampilan mereka yang datang ke majelis ilmunya. Ustaz Hanan Attaki 

kemudian menyampaikan bahwa Ia tidak mempermasalahkan penampilan mereka 

yang datang tersebut karena dengan mengenalkan taklim dengan mau datang ke 
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mejelis taklim itu lalu akan membuat mereka masuk ke dalam tahapan-tahapan 

kesadaraan untuk berhijrah. 

“Mulailah mereka merasakan taklim itu bukan lagi majelis tapi tongkrongan 

sehingga yang datang ke taklim kita ukuran berhasilnya dakwah kita itu kita 

lihat, kalau cewek pakai jilbab gak nih. Kalau jilbabnya lebar, sudah 

cadaran berarti dakwah kita gak berhasil soalnya sudah pada salihah tapi 

kalau yang datang ke taklim kita justru belum berjilbab atau kagok pakai 

jilbabnya masih diikat terus gatal-gatal berarti dakwah kita kena nih.  

Dan Alhamdulillah banyak yang datang ke taklim kita itu gak pakai jilbab 

masih pakai pakaian kantor, masih pakai rok pendek datang ke masjid terus 

pakai mukena di masjid karena dia malu lalu keluar buka lagi mukena biasa 

lagi terus “snapgramnya”, “gue lagi di Ustaz Hanan” dan mereka pride 

dengan taklim. Kita bangun mulai dari interest, respect, trust, join, pride. Itu 

tahapan-tahapannya, mereka sudah sampai tingkat pride dengan taklim”, 

(Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita 

Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Lewat penjelasan terkait pengamatan berdasarkan pengalam dakwahnya 

tersebut Ustaz Hanan Attaki menyatakan bahwa keberhasilan dakwahnya tidak 

boleh dikatakan hanya karena berhasil mengajak anak muda ramai-ramai 

meramaikan majelis taklim. Tapi lebih lanjut Ustaz Hanan Attaki menjelaskan 

keberhasilan yang sebenarnya Ia raih adalah tentang bagaimana tampilan mereka 

ketika hadir dalam majelis ilmunya tersebut seperti mereka yang masih 

menggunakan rok pendek dan belum memakai hijab. Penjelasan Ustaz Hanan 

Attaki tersebut kemudian dapat dipahami sebagaimana yang ada di akhir kalimat 

bahwa pandangan yang Ia lontarkan itu semata-mata agar tahapan-tahapan taklim 

seperti interest, respect, trust, join hingga pride akan lekat kepada mereka yang 

baru mulai tergerak untuk datang ke majelis taklim. 

7) Pengetahuan Pemikiran dan Jejak Tokoh Islam 

Dalam video dakwah Lampu Islam. Net dengan judul “Viral Di Media Sosial, 

Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg. Ini Ceramah lengkapnya - Ust. Hanan 
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Attaki” ini, Ustaz Hanan Attaki beberapa kali tampak menyelipkan bahasan 

tentang pemikiran dan jejak tokoh Islam yang Ia sampaikan kepada audiensnya. 

Salah satu pemikiran tokoh Islam yang Ia bahas di awal dakwahnya tersebut 

adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi terkait bahasan ilmu dunia dan ilmu 

akhirat. 

“Menurut para ulama termasuk Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi yang 

banyak ulama-ulama besar, ilmu dunia dan akhirat itu tidak diukur dari 

judulnya. Bisa jadi ilmu sains adalah ilmu akhirat, ilmu tafsir dan hadis ilmu 

dunia. Bedanya apa? Kalau ada satu judul ilmu yang menambah iman kita 

kepada Allah, menambah keyakinan kita bahwa akhirat itu ada dan surga itu 

lebih baik daripada dunia itu namanya ilmu akhirat walaupun yang 

dipelajari adalah tentang geologi, astronomi, sains”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui kutipan pernyataan pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi 

mengenai bahasan ilmu dunia dan ilmu akhirat tersebut Ustaz Hanan Attaki 

menjelaskan bahwa setiap ilmu yang dipelajari jangan hanya dilihat dari judulnya 

saja. Berangkat dari pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi itu Ustaz 

Hanan Attaki kemudian menjelaskan suatu judul ilmu sains bisa jadi adalah ilmu 

akhirat dan ilmu tafsir adalah ilmu dunia karena yang membedakannya adalah 

tentang bagaimana dari judul-judul ilmu itu dapat menambah iman seseorang 

terhadap Allah SWT. Aspek ethos dalam bagian ini terlihat dari bagaimana narasi 

Ustaz Hanan Attaki yang didasari dengan dengan pemikiran tokoh-tokoh islam 

yang relevan hingga saat ini. 

Setelah menyampaikan pemikiran tokoh Islam Imam Al-Ghazali dan Imam 

Nawawi mengenai bahasan ilmu dunia dan ilmu akhirat, Ustaz Hanan Attaki juga 

kemudian menyebutkan salah satu tokoh Islam yang populer hingga saat ini yaitu 

Syekh Yusuf al-Qaradawi. Dalam bahasan itu Ustaz Hanan Attaki menyampaikan 
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kekagumannya terhadap Syekh Yusuf al-Qaradawi karena pemikiran Beliau 

menjadi rujukan keilmuannya ketika menempuh pendidikan di Universitas Al-

Azhar meskipun dengan segala kontroversi yang melekat di diri tokoh Islam 

tersebut. 

“Dan alhamdulillah bapak, ibu, teman-teman sekalian tinggal di Qatar. 

Salah satu negara Timur Tengah yang di dalamnya banyak ulama. Dan di 

sini ulama yang menjadi idola saya yaitu Syekh Yusuf al-Qaradawi karena 

saya belajar di Al-Azhar, saya dididik dengan pola pikir islam yang moderat 

dan komprehensif. Dan salah satu rujukan walaupun di Mesir gak diakui 

oleh pemerintah bukan oleh warga negara Mesir. Dan salah satu rujukan 

keilmuan di Mesir untuk era modern itu adalah Syekh Yusuf al-Qaradawi 

dengan segala kontroversi orang tentang beliau. Tapi buat saya jangan 

sampai kita tidak suka kepada seseorang membuat kita tidak menilainya 

secara objektif”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat 

Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari apa yang dikatakan Ustaz Hanan Attaki dalam materi tersebut 

merupakan sebuah ajakan untuk berperilaku objektif dalam kehidupan seorang 

muslim terlebih dalam menyikapi sesuatu yang kontroversial. Argumen Ustaz 

Hanan Attaki tersebut didasarkan melalui pengalaman selama belajar di Mesir dan 

yang menjadi rujukan keilmuan adalah pemikiran Syekh Yusuf al-Qaradawi 

tentang pola pikir Islam yang moderat dan komprehensif. Melalui pengetahuan 

serta ajakan untuk bersikap objektif tersebut terlihat bagaimana aspek ethos dan 

logos Ustaz Hanan Attaki tampilkan di depan audiens dalam majelis ilmunya itu. 

8) Penggunaan Potongan Ayat Al-Quran yang Sesuai dengan Konteks 

Bahasan Dalam Dakwah 

Pada bahasan yang sama terkait bahasan tentang pemikiran dan jejak tokoh 

Islam, Ustaz Hanan Attaki juga menyertakan kutipan ayat Al Quran dari Surah 

Fatir (35:28). Sebelum menyampaikan dan menjelaskan kutipan ayat dari Surah 

Fatir (35:28), Ustaz Hanan Attaki menyebutkan bahwa ilmu dalam agama islam 
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tidak dapat diukur dari judulnya atau sekedar menambah wawasan para 

khalayaknya melainkan harus dapat menambah keyakinan terhadap iman kepada 

Allah SWT dan segala ciptaan-Nya. 

“Sedangkan kalau ilmu hanya menambah wawasan materi debat kemudian 

untuk mendapatkan gelar, ijazah, pekerjaan, profesi walaupun judulnya 

tafsir dan hadis tapi itu adalah ilmu dunia. Jadi ilmu menurut para ulama 

adalah sesuatu yang menambah iman karena Allah SWT berfirman “Innama 

Yakhshá Allaha Min `Ibadihi Al-`Ulama'u”, sesungguhnya diantara hamba-

hambah Allah yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu dan itu 

artinya ilmu itu adalah rasa takut di dalam hati seseorang bukan wawasan 

yang banyak. Jadi ilmu menurut para ulama adalah sesuatu yang menambah 

iman, karena Allah SWT berfirman “Innama Yakhshá Allaha Min `Ibadihi 

Al-`Ulama'u”, sesungguhnya diantara hamba-hamba yang takut kepada 

Allah SWT adalah orang yang berilmu dan itu artinya ilmu itu rasa takut di 

dalam hati seseorang bukan wawasan yang banyak”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui kutipan ayat dari Surah Fatir (35:28) tersebut Ustaz Hanan Attaki 

menyindir kondisi saat ini di mana konten ilmu agama yang ada hanya untuk 

menambah wawasan. Hal tersebutlah yang menurut Ustaz Hanan Attaki kemudian 

saat ini membuat perilaku orang-orang senang berdebat, men-judge orang lain 

dengan wawasan tersebut. Aspek ethos dalam bagian ini terlihat dari 

pembangunan argumen Ustaz Hanan Attaki yang didasari dengan dengan 

potongan ayat dari kitab suci umat Islam serta penjelasan maksud atau tafsir ayat 

tersebut. 

Selain membawakan kutipan ayat dari Surah Fatir (35:28), Ustaz Hanan 

Attaki juga menyertakan potongan ayat ketika membawakan argumen berupa 

ajakan untuk berperilaku objektif ketika seorang muslim menghadapi persoalan 

yang bersifat kontroversial salah satunya fenomena mengenai Syekh Yusuf al-

Qaradawi. Dalam penjelasannya tentang fenomena Syekh Yusuf al-Qaradawi itu 
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Ustaz Hanan Attaki tampak memperkuat argumennya dengan menggunakan 

kutipan ayat dari Surah Al-Maidah (5:8). 

“Tapi buat saya jangan sampai kita tidak suka kepada seseorang membuat 

kita tidak menilainya secara objektif. “Wa La Yajrimannakum Shana'anu 

Qawmin `Alá 'Alla Ta`dilū”, jangan sampai gara-gara kita gak suka kepada 

seseorang akhirnya kita berlaku tidak objektif dalam menilainya.”, (Ustaz 

Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 

55 Kg”, 2018). 

Dengan menggunakan kutipan ayat untuk memperkuat argumennya tentang 

ajakan untuk berperilaku objektif ketika menyikapi sesuatu yang kontroversi itu 

Ustaz Hanan Attaki memperkuat kredibilitasnya (ethos). Melalui pehamaman ayat 

dalam kitab suci Al Quran yang sesuai dengan pokok pembahasan tentu akan 

membuat argumen yang dibangun Ustaz Hanan Attaki menjadi tidak 

terbantahkan. 

9) Menceritakan Beberapa Kisah di Zaman Nabi Dalam Dakwah 

Ketika menyinggung mengenai fenomena perihal perilaku  masyarakat yang 

senang berdebat dan men-judge orang lain, Ustaz Hanan Attaki kemudian 

memberikan contoh melalui kisah yang terjadi di Zaman Nabi Muhammad SAW 

saat mendoakan Abdullah Ibnu Abbas. Dalam menyampaikan materi itu Ustaz 

Hanan Attaki menjelaskan bahwa seseorang belum dapat memahami ilmu jika 

ilmu tersebut belum masuk ke dalam hatinya dalam bentuk iman, cinta dan yakin 

kepada Allah SWT. 

“Salah satu yang paling basic ternyata kita menerjemahkan ilmu selama ini 

mungkin sebagian orang Indonesia adalah wawasan, tsaqofah. Sementara 

para ulama mengatakan orang yang mengerti ilmu bukan orang yang 

musaqaf. Orang yang mengerti ilmu itu dikenal dengan orang yang faqih 

sehingga Nabi ketika mendoakan Abdullah Ibnu Abbas mendoakannya 

dengan bahasa “Allaahumma faqqihhu fid-diin”, ya Allah pahamkan dia 

agama. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan paham, 

“Alfiqhu fiqqihhul ullum”, pemahaman itu ada di dalam hati bukan di 
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kepala. Di kepala kita menghafal ilmu, di kepala kita mencerna ilmu tetapi 

belum disebut orang yang paham ilmu kalau ilmu tersebut belum masuk ke 

dalam hatinya dalam bentuk iman, yakin, cinta, berharap, takut dan 

seterusnya di antara cabang-cabang iman”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam 

“Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Aspek ethos Ustaz Hanan Attaki dalam bagian ini terlihat dari pemahaman 

serta kutipan ayat dalam salah satu hadis tentang apa yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW ketika mendoakan Abdullah Ibnu Abbas tersebut. Ustaz Hanan 

Attaki meyakini bahwa fenomena mengenai perilaku masyarakat saat ini yang 

senang berdebat dan men-judge orang lain dikarekan wawasan dan ilmu yang 

dimiliki hanya sebatas untuk mendapatkan gelar hingga pekerjaan. Sedangkan 

Ustaz Hanan Attaki memberikan penjelasan berdasarkan hadis yang telah 

disebutkan bahwa suatu ilmu hendaknya juga dapat menambah iman, cinta dan 

yakin kepada Allah SWT. 

Kemudian dalam bahasan selanjutnya yang berdasarkan pada pengalaman 

dakwah, Ustaz Hanan Attaki kemudian membagikan ceritanya kepada audiens 

yang hadir tentang bagaimana pengalamannya mengadakan kegiatan keagamaan 

bersama salah satu geng motor di Kota Bandung yang bernama Brigez. Dalam 

cerita tentang kegiatannya itu Ustaz Hanan Attaki sempat menceritakan bahwa 

dulu di Kota Bandung, geng motor Brigez dan XTC adalah rival yang tak pernah 

akur. Dalam ceritanya tentang rivalitas kedua geng motor tersebut, Ustaz Hanan 

Attaki menganalogikannya dengan menggunakan sebuah kisah di zaman Nabi 

Hud AS yaitu Kaum Aad dan Kaum Tsamud.  

“Akhirnya mereka nyaman ngaji, beberapa bulan kemudian menyebar ke 

teman yang lain, XTC. Brigez ketemu XTC di gang aja kan pasti digebukin, 

meninggal. XTC lewat ketemu Brigez digebukin, dikroyok, meninggal. Itu 

biasa di Bandung dulu tawuran antar geng, mirip kaum Ad dan Tsamud. 

Kalau kita baca surah-surah di dalam Al Quran tentang Ad dan Tsamud, 
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“kami bangkitkan di antara mereka kelompok-kelompok orang yang kasar, 

petarung”. Alhamdulillah dengan semangat hijrah Brigez, XTC yang sudah 

“berperang” sekian tahun, setahun kemudian mereka deklarasikan 

bersaudara”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat 

Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui narasi tersebut kemudian dapat dilihat bagaimana Ustaz Hanan 

Attaki menyampaikan argumennya mengenai hubungan antara dua geng motor 

Brigez dan XTC di zaman dulu yang Ia gambarkan sama seperti Kaum Ad dan 

Tsamud yang kasar. Dengan menggunakan analogi tersebut kemudian dipahami 

bagaimana adanya kemiripin di antara Brigez, XTC dengan Kaum Ad dan 

Tsamud yang berdasarkan apa yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki gemar 

tawuran dan aktivitas fisik berbahaya lainnya yang bisa berujung kehilangan 

nyawa. Berdasarkan apa yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki tersebut lalu dapat 

dipahami bahwa pemahaman yang Ia miliki tentang apa yang terjadi di kisah Nabi 

Hud AS itu dapat dengan mudah dia sampaikan kepada khalayaknya. 

Dalam bahasan selanjutnya yang berangkat dari argumen bahwa Islam 

harusnya menjadi “the way of life”, Ustaz Hanan Attaki kemudian memberikan 

contoh dengan menggunakan kisah Nabi Muhammad SAW jika Islam dapat 

dipakai dalam ketika jihad atau dalam bahasa dakwah yang Ia sebut dengan istilah 

touring. Ketika menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW tersebut Ustaz Hanan 

Attaki menyebutkan bahwa dalam kegiatan jihad Nabi Muhammad SAW pun 

melakukannya dengan bermain juga.  

“Nabi Muhammad SAW saja dalam adegan paling serius, kan dalam ibadah 

paling serius dalam Islam itu jihad ya, ada adegan mainnya. Mana adegan 

mainnya? Sepulang dari perjalanan jihad Nabi Muhammad SAW berhenti di 

sebuah rest area terus Nabi Muhammad SAW bilang kepada sahabat “kalian 

duluan gih, tinggalkan saya sama Aisyah”. Akhirnya para sahabat duluan 

bawa mobilnya Nabi Muhammad SAW, tinggalah Nabi Muhammad SAW 
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berdua sama Aisyah. “Aisyah lomba lari yuk?” “Main?” akhirnya Nabi 

Muhammad SAW sama Aisyah lomba lari berdua. Aisyah menang karena 

Aisyah masih kurus”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, 

Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Berdasarkan kutipan dari video dakwah tersebut Ustaz Hanan Attaki 

menjelaskan bahwa sosok Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan paling serius 

dalam agama Islam saja masih menyempatkan bermain dengan istrinya, Aisyah. 

Aspek ethos dan logos Ustaz Hanan Attaki dalam bagian ini terlihat dari 

pemahaman serta penyampaian kisah Nabi Muhammad SAW yang dilakukannya 

melalui penggambaran percakapan antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah 

dengan menggunakan bahasa yang kerap digunakan dalam berinteraksi sehari-

hari. 

Setelah menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW yang masih 

menyempatkan main  dalam aktivitas jihadnya, Ustaz Hanan Attaki kemudian 

coba menggambarkan bagaimana sosok Aisyah yang merupakan istri kesayangan 

Nabi Muhammad SAW. Dalam menggambarkan sosok Aisyah tersebut Ustaz 

Hanan Attaki menyebutkan bahwa apa yang Ia katakan dapat dibaca dalam 

Hadisul Ifki. 

“Nabi Muhammad SAW sama Aisyah lomba lari berdua. Aisyah menang 

karena Aisyah masih kurus. Saya teliti teks-teks tentang Aisyah ternyata 

Aisyah itu anaknya cewek gaul, pinter, traveler banget, kurus tinggi, berat 

maksimalnya aja sekitar 55 sampai 60 kg. 55 lah. Makanya saya sering 

bilang di mana-mana salah satu ciri perempuan salihah itu beratnya gak 

boleh lebih dari 55 kg. “Tau dari mana ustaz Aisyah 55 kg?” Nanti baca lagi 

hadis tentang Hadisul Ifki. Kata para sahabat yang membawa tandu Aisyah, 

Aisyah itu lebih ringan daripada tandunya dan tandu itu beratnya sekitar 55 

kg. Jadi kalau sampai di rumah ibu-ibu pas nimbang “loh 56?” Itu kurang 

salihah. Olahraga lagi, treadmill, zumba apalah pokoknya”, (Ustaz Hanan 

Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 

2018). 
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Seperti yang telah disebutkan dalam kutipan tersebut bahwa Ustaz Hanan 

Attaki menyampaikan ceritanya tentang sosok Aisyah tersebut dengan 

berlandaskan apa yang Ia baca dari Hadisul Ifki. Berlandaskan hadis tersebut 

kemudian membuat Ustaz Hanan Attaki menggambaran sosok Aisyah yang kurus 

serta pengakuan kisah dari para sahabat yang pernah mengakat Aisyah dalam 

tandu. Melalui kisah tersebut Ustaz Hanan Attaki kemudian tak ketinggalan 

menyelipkan gurauannya agar audiensnya rutin berolahraga supaya menjadi 

shalihah seperti Aisyah. Selain menggambarakan sosok Aisyah, dalam bahasan 

yang masih sama tersebut Ustaz Hanan Attaki kemudian berusaha 

menggambarkan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW berdasarkan kisah dari 

para sahabat Nabi. 

“Nabi Muhammad SAW itu badannya bagus six pack. “Dari mana tau Nabi 

Muhammad SAW six pack?” Kata sahabat perut Nabi Muhammad SAW itu 

seperti batu yang tersusun. Kalau kita satu batu doang one pack. Atau dalam 

bahasa hadis yang lain perut Nabi Muhammad SAW seperti kertas yang 

dilipat, kan berarti perut Nabi Muhammad SAW rata. Bahkan Umar ketika 

melihat seorang laki-laki perutnya agak buncit dipukul perutnya sama Umar, 

“kenapa kamu perutnya gitu? Banyak makan ya?” Dimarahin sama Umar 

karena seorang muslim harusnya keren, menarik”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Untuk mememberikan penjelasan ketika menyampaikan gambaran tentang 

sosok Nabi Muhammad SAW tersebut Ustaz Hanan Attaki menggunakan sebuah 

percakapan. Melalui penjelasan yang juga didasari dari pengakuan para sahabat 

itu kemudian mempekuat usaha penjelasan Ustaz Hanan Attaki mengenai 

gambaran tentang sosok Nabis Muhammad SAW di hadapan khalayakna. Bahkan 

dengan membahkan kisah Umar yang melihat dan menegur seseorang yang 

memiliki perut buncit itu membuat aspek retorika yakni ethos (kredibilitas, 

pengetahuan) menjadi tampak dalam diri Ustaz Hanan Attaki. 
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Setelah melemparkan gambaran terkait sosok Nabi Muhammad SAW, Ustaz 

Hanan Attaki kemudian mencoba menggambarkan adegan romantis yang 

dilakukan Rasulullah SAW ketika bersama istrinya, Aisyah. Ustaz Hanan Attaki 

mengkisahkan adegan romantis Nabi Muhammad SAW bersama Aisyah 

dikisahkan lewat momen minum satu gelas berdua. 

“Nabi Muhammad SAW kalau minum satu gelas berdua dengan Aisyah. Di 

rumah Nabi Muhammad SAW itu gelas cuam ada satu, tidak ada gelas 

“mama”, “papa” itu bid’ah. Jadi gak ada gelas “mama”, “papa” cuma ada 

satu “gelas kita”. Itu kan angle kehidupan daily Nabi Muhammad SAW yang 

jarang dibahas. Nabi Muhammad SAW kalau minum gantian, kadang kalau 

Aisyah duluan minum Nabi Muhammad SAW lihat mana bekas lipstiknya 

Aisyah maka Nabi Muhammad SAW akan minum dari bekas bibirnya Aisyah, 

“dibolak-balik, nah ini lalu minum”. Kalau Nabi Muhammad SAW duluan 

minum maka Nabi Muhammad SAW akan menyisakan setengah buat Aisyah, 

maka mereka selalu minum satu gelas berdua gantian”, (Ustaz Hanan Attaki, 

dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui kisah minum satu gelas berdua tersebut membuat kemudian 

penjelasan Ustaz Hanan Attaki dapat disampaikan dan diterima dengan mudah 

oleh audiensnya karena dijelaskan dengan bahasa yang erat kaitannya dengan 

kegiatan sehari-hari. Dalam narasinya tersebut Ustaz Hanan Attaki menyelipkan 

pendapatnya bahwa kisah Nabi Muhammad SAW dari sudut pandang yang Ia 

gunakan tersebut jarang dibahas oleh dai lainnya. Kemampuan menghadirkan 

sudut pandang yang berbeda dari cerita tentang Nabi Muhammad SAW dan 

Aisyah tersebut membuat aspek pemahaman (ethos) dan logos Ustaz Hanan 

Attaki tampak ketika menyampaikan bahasan tersebut.  

Selain kisah romantis minum menggunakan satu gelas berdua antara Nabi 

Muhammad dan Aisyah, Ustaz Hanan Attaki juga menyampaikan kisah lain 

Rasulullah SAW ketika bersama istrinya. Kisah selanjutnya yang Ustaz Hanan 

Attaki ceritakan di hadapan audiensnya adalah bagaimana sikap Nabi Muhammad 
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SAW ketika mendapati air minum yang dihidangkan Aisyah ternyata rasanya 

asin. 

“Pernah Nabi Muhammad SAW baru pulang kerja macet-macetan, capek 

gitu ya sore, Aisyah lihat Nabi Muhammad SAW capek baru pulang langsung 

bikin air manis pakai gula tapi salah yang ditaruh malah garam lalu dikasih 

ke Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau Nabi Muhammad SAW minum 

duluan kan disisain setengah, pas Nabi Muhammad SAW minum “makasi ya 

Aisyah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, minum”.  

Akhirnya pas Nabi Muhammad SAW tahu itu asin tadinya wajah Beliau mau 

berubah langsung dinetralkan lagi biar Aisyah gak kaget akhirnya Nabi 

Muhammad SAW minum sampai habis gak disisain. Aisyah sedikit sebal, bete 

“kok dihabisin sih gak disisain buat gua”. Akhirnya Aisyah ambil gelasnya 

lalu ke belakang, penasaran kok Nabi Muhammad SAW gak biasanya habisin 

air gak disisain buat saya tapi ada dikit banget lalu diminum sama Aisyah 

ternyata asin lalu nangis Aisyah. MasyaAllah Nabi Muhammad SAW kalau 

airnya manis itu disisain buat saya tapi kalau airnya asin dihabisin sendiri 

gak disisain. Itulah cowok sejati. Cowok keren itu asinnya kehidupan 

dimakan sendiri, manisnya kehidupan berbagi, setuju ibu-ibu?”, (Ustaz 

Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 

Kg”, 2018). 

Dengan menggunakan sudut pandang yang sama seperti cerita sebelumnya, 

cerita Ustaz Hanan Attaki mengenai sikap Nabi Muhammad SAW menghadapi 

Aisyah, istrinya yang keliru menyajikan air minum itu menjadi menarik untuk 

diperhatikan. Melalui sudut pandang yang jarang digunakan dai lain itu kemudian 

kisah Nabi Muhammad dapat diterima dengan mudah oleh audiensnya. Terlebih 

dari bahasan tersebut Ustaz Hanan Attaki mengundang tawa penonton (pathos) 

karena menurutnya Nabi Muhammad SAW adalah contoh cowok keren dan sejati 

karena menghadapi asinnya kehidupan seorang diri dan membagi manisnya 

kehidupan dengan Aisyah, istrinya. 

Tidak hanya menghadirkan kisah Nabi Muhammad SAW bersama Aisyah, 

dalam penyampaian kisah-kisah nabi Ustaz Hanan Attaki juga menceritakan 

Shafiyah, salah seorang istri Rasulullah SAW yang merupakan keturunan Yahudi. 
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Dalam menceritakan Shafiyah, Ustaz Hanan Attaki tampak masih menggunakan 

bahasa sederhana yang digunakan sehari-hari. 

“Habis Perang Khaibar, Shafiyah itu kehilangan suaminya, ayahnya dan 

saudara laki-lakinya dan wakti itu umur Shafiyah baru sekitar 17 tahun, baru 

aja beres  sweet seventeen, kelas tiga SMA tapi sudah janda. Nah pas selesai 

Perang Khaibar, Shafiyah jadi tahanan perang. Nabi Muhammad SAW 

datang ke tendanya Shafiyah, salam kemudian masuk lalu duduk. Pas Nabi 

Muhammad SAW datang Shafiyah bilang, kan Shafiyah posting adegan itu ya 

terus dia bikin di caption-nya. Kata Shafiyah di caption, “waktu Nabi 

Muhammad SAW baru datang, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang 

paling saya benci di muka bumi”, itu kata Shafiyah. Waktu Nabi Muhammad 

SAW datang, “Muhammad_Abdullah itu orang yang paling saya benci di 

muka bumi”, di nge-tag Nabi Muhammad SAW”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam 

“Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Kisah tentang kejadian Nabi Muhammad SAW pertama kali bertemu 

Shafiyah tersebut diceritakan (ethos) oleh Ustaz Hanan Attaki dengan dengan 

bahasa yang lekat dengan aktivitas sehari-sehari. Hal tersebut dapat dilihat dari 

narasi ketika Ustaz Hanan Attaki menggambarkan perilaku Shafiyah yang mem-

posting pengalamannya pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. 

Dengan menggunakan narasi yang menggambarkan perilaku yang lazim 

dilakukan sehari-sehari tersebut akan membuat penonton menjadi tertarik (logos) 

mendengarkan kelanjutan dari kisah Shafiyah dan Nabi Muhammad SAW itu. 

 Masih berlanjut dari kisah sebelumnya tentang Shafiyah, Ustaz Hanan 

Attaki kemudian menceritakan bagaimana akhlak mulia Nabi Muhammad SAW 

ketika menghadapi sikap Shafiyah saat pertama kali bertemu. Cerita Ustaz Hanan 

Attaki tersebut kemudian Ia perkuat dengan menggunakan potongan percakapan 

yang menggambarkan keadaan Nabi Muhammad SAW dengn Shafiyah saat itu. 

“Nabi Muhammad SAW datang bilang “Shafiyah saya minta maaf, saya ikut 

bersedih atas musibah yang kamu alami. Saya tahu suami kamu wafat, ayah 

kamu terbunuh, saudara kamu terbunuh dalam Perang Khaibar tapi 

kondisinya kamu dengar dulu Shafiyah. Saya tuh sebenernya gak mau 
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perang, saya sudah kasih kesempatan untuk mereka berdamai tapi mereka 

keras kepala. Maaf ya Shafiyah, begini. Maaf ya Shafiyah, begitu”. Terus 

kata Shafiyah, Beliau menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta 

maaf, menjelaskan dan meminta maaf berjam-jam. Sampai akhirnya tadi 

Beliau adalah orang yang paling saya benci di muka bumi, lalu Beliau 

menjelaskan dan meminta maaf tiba-tiba Beliau menjadi orang yang paling 

saya cintai di muka bumi”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media 

Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari apa yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki tersebut kemudian dapat 

dilihat bagaimana akhlak mulia Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi 

Shafiyah untuk pertama kalinya setelah menjalani Perang Khaibar. Sama seperti 

kisah Nabi Muhammad sebelumnya berangkat dari pengetahuan (ethos) tentang 

kejadian-kejadian di zaman Rasulullah SAW itu kemudian membuat Ustaz Hanan 

Attaki dapat menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang mudah dipahami dan 

dari hal tersebut akan membuat audiensnya tertarik dengan kelanjutan materi 

dakwah yang akan disampaikan. 

Tidak berhenti di pengalaman pertama Shafiyah bertemu dengan Nabi 

Muhammad SAW, Ustaz Hanan Attaki kemudian kembali menceritakan 

bagaimana momen ketika Rasulullah SAW akhirnya menikahi Shafiah. Masih 

seperti ketika menyampaikan kisah Nabi Muhammad SAW sebelumnya, Ustaz 

Hanan Attaki tampak menggunakan istilah-istilah yang umum dijumpai dalam 

gelaran pernikahan dewasa ini seperti yang tampak pada kutipan berikut. 

“Shafiyah akhirnya jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nabi 

Muhammad SAW melamar Shafiyah diadainlah acara weeding Nabi 

Muhammad SAW dengan Shafiyah di Khaibar. Itu weeding paling rame 

dalam sejarah pernikahan Nabi Muhammad SAW, WO-nya? Para sahabat. 

Rempong, riweuh sahabat-sahabat pada bikin acara WO-nya”, (Ustaz Hanan 

Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 

2018). 
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Melalui sudut pandang (ethos) Ustaz Hanan Attaki yang berbeda dalam 

menyampaikan cerita tentang bagaimana momen ketika Rasulullah SAW 

akhirnya menikahi Shafiah akan membuat dapat dipahami dengan mudah oleh 

hadirinnya. Tampilan sudut pandang yang berbeda tersebut dapat dilihat diperkuat 

dengan penggunaan istilah istilah-istilah (logos) yang umum dijumpai dalam 

gelaran pernikahan dewasa ini. Berangkat dari cerita tentang pernikahan Nabi 

Muhammad SAW dengan Shafiyah tersebut kemudian Ustaz Hanan Attaki lanjut 

menceritakan bagaimana momen ketika Aisyah harus dihadapkan dengan istri 

baru Rasulullah SAW itu. 

“Selesai weeding hari itu besoknya pulang ke Madinah. Nah perjalanannya 

waktu itu ada adegan lucu nih. Aisyah naik mobil 4000 CC, barangnya 

cumaa tas kabin kecil. Shafiyah naik mobil 1200 CC, barangnya seabrek-

abrek tas bagasi. Mobilnya mobil tua lagi tuh unta yang kurus, kecil, Aisyah 

unta yang gemuk, besar, kuat sehingga pas dalam perjalanan kendaraannya 

Aisyah meluncur dengan cepat highway sementara Shafiyah tertatih tatih di 

belakang. Begitu ada jalan menajak Shafiyah mogok, Aisyah sudah di depan. 

Kasihan Shafiyah barangnya banyak mobilnya kecil, Aisyah barangnya 

sedikit mobilnya gede soalnya Aisyah itu anaknya traveler banget efektif.  

Pas berhenti disebuah rest area Nabi Muhammad SAW datang kepada 

Aisyah lalu bilang “Aisyah boleh minta sesuatu gak?” “Apaan?” “Gini, ini 

sekali doang ya dan ini kondisinya darurat”. “Iya apa?”, kata Aisyah. “Itu 

Shafiyah kasihan dia itu barangnya banyak mobilnya kecil jadi suka mogok 

dibelakang kasihan ketinggalan. Sementara Aisyah kan barangnya sedikit, 

mobilnya besar. Terus boleh gak gantian Aisyah naik mobil Shafiyah, 

Shafiyah masuk mobil Aisyah”. Merah wajah Aisyah cemburu, marah apa 

kata Aisyah? “Kamu itu Nabi bukan sih?” Dipertanyakan ke-Nabi-annya. 

Kata Nabi “menurut kamu?” Kan bingung kan jawabnya. “Tapi kalau Nabi 

kenapa berlaku tidak adil? Ini kan mobil saya kenapa diganti segala 

macam”. Marah Aisyah, perempuan cemburu”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam 

“Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dalam bahasan tentang Aisyah yang cemburu dengan Shafiyah itu Ustaz 

Hanan Attaki terlihat masih menggunakan pendekatan yang sama seperti ketika 

menyampaikan kisah Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Melalui istilah “kepo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

di Instagram hingga unta yang menjadi kendaraan Aisyah dan Shafiyah 

digambarkan sebagai mobil (logos) membuat bahasan materi Ustaz Hanan Attaki 

tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh audiensnya. Ustaz Hanan Attaki 

berpendapat dengan menggunakan istilah yang umum dijumpai tersebut kemudian 

akan membuat anak-anak muda yang mejadi segmentasi dakwahnya menjadi 

lebih nyama ketika membahas sirah (biografi) Nabis Muhammad SAW.  

“Jadi saya menjelaskan tentang sirah dengan imajinasi bukan hanya data 

sirah. Perang Badar 13 lawan 1000, itu data sirah tidak ada imajinasinya. 

Saya menjelaskan kepada anak-anak muda supaya mereka merasa nyaman 

dengan sirah Nabi Muhammad SAW sampai mereka kagum dengan sosok 

Nabi Muhammad SAW. Kalau saya hanya membaca “Wainnakala'ala 

Likhuluqin Adzim” itu doktrin. Bagaimana membangun kekaguman anak 

muda kepada sosok Nabi Muhammad SAW dengan hanya membaca 

“Wainnakala'ala Likhuluqin Adzim” tapi tidak dijelaskan ke dalam bahasa-

bahasa sirah dan sirahnya kurang detail”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral 

Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Melalui argumen Ustaz Hanan Attaki tersebut kemudian dapat dipahami apa 

alasan sebenarnya yang membuat ketika Ia menyampaikan kisah Nabi 

Muhammad SAW digambarkan dengan aktivitas, perilaku yang kerap dijumpai 

masyarakat saat ini. Dari penjelasan itu lalu dapat dilihat bahwa alasan Ustaz 

Hanan Attaki menceritakan kisah Rasulullah SAW dengan bahasa seperti itu 

bertujuan agar anak muda merasa nyaman dengan cerita-cerita Nabi Muhammad 

SAW yang ia bawakan hingga akhirnya mereka akan kagum dengan sosok 

Rasulullah SAW. Setelah menyampaikan argumennya tersebut kemudian Ustaz 

Hanan Attaki kembali menceritakan kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Kali 

ini yang menjadi bahasan dalam cerita Ustaz Hanan Attaki adalah momen ketika 

Nabi Muhammad SAW sedang bersama kedua istrinya yaitu Aisyah dan Ummu 

Salamah. 
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“Sampai Nabi Muhammad SAW pernah Aisyah lagi bikin kue mungkin 

pernah dengar ceritanya ya, kan Aisyah itu anaknya gak pintar masak tapi 

pinter belajar banyak menyerap hadis. Yang pinter masak di antara istri 

Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah sampai ada brand-nya “Ummu 

Salamah Cake” gitu. Kalau Aisyah gak pintar masak, sekali-kalinya Aisyah 

masak rempong dari pagi bikin kue segala macam. Pas sudah jadi siangnya 

Aisyah hidangin di depan Nabi Muhammad SAW, “ya Rasulullah ini kue 

buatan aku loh”, kata Aisyah. Terus kata Nabi Muhammad SAW “wah enak 

banget loh”.  

Nabi Muhammad SAW kan gak pernah gak memuji masakan orang. Dikasih 

cuka aja katanya Nabi Muhammad SAW “senikmat-nikmatnya lauk itu 

cuka”, gitu banget Nabi Muhammad SAW teh, sangat menghargai orang. 

“Aisyah enak banget, pinter banget sih kamu masak”. Belajar di Youtube ya, 

kalau bahasa kita ya. “Gak ini otodidak segala macam”. “Wah, hebat 

Aisyah”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan 

Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dari penggalan cerita yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki tersebut 

kemudian dapat dilihat bagaimana akhlak mulai Nabi Muhammad ketika harus 

merespon masakan salah satu istrinya, Aisyah. Pengetahuan (ethos) Ustaz Hanan 

Attaki tentang kisah Nabi Muhammad SAW bersama istrinya dan disertai dengan 

gambaran percakapan Rasulullah SAW serta penggunaan istiah “belajar di 

Youtube ya” (logos) itu kemudian memperkuat retorika dakwah tersebut. 

10) Penggunaan Istilah Dalam Bahasa Asing yang Jarang Ditemui Dalam 

Bahasan Dakwah  

Setelah menjabarkan ke beberapa pokok bahasan yang telah disebutkan 

sebelumnya, dalam sub bab ini peneliti melihat bagaimana dalam video itu Ustaz 

Hanan Attaki tersebut Ia kerap kali menggunakan istilah-istilah dalam bahasa 

asing ketika menyampaikan narasi dakwahnya di depan khalayak. Sebagai contoh 

pertama dapat dilihat ketika Ustaz Hanan Attaki menyampaikan argumennya 

perihal kondisi Islam pada diri seorang muslim jika diibaratkan dengan 

handphone. 
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“Islam bisa seperti handphone yang kalau kita lost signal panik”, (Ustaz 

Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 

Kg”, 2018). 

Pada saat menyinggung mengenai kondisi iman seseorang tersebut Ustaz 

Hanan Attaki mencoba menganalogikannya dengan menggunakan istilah “lost 

signal” yang tentu akan membuat beberapa orang-orang dewasa ini akan panik 

jika mengalami hal tersebut pada gawai yang dimiliki. Melalui narasi tentang 

penggunaan gambaran kondisi gawai dengan manusia itu kemudian dapat 

dipahami sebagai pengharapan Ustaz Hanan Attaki andai Islam dalam diri 

seseorang juga dapat seperti itu. Dengan menggunakan penggunaan bahasa seperti 

itu tentu kemudian akan menguatkan aspek pathos dan logos (analogi) dalam 

argumen di depan khalayaknya karena mempermudah pemahaman audiensnya 

melalui istilah “lost signal” yang dekat dengan kegiatan sehari-hari. 

Kemudian setelah menyampaikan pengharapannya tentang kondisi Iman 

seseorang itu, Ustaz Hanan Attaki terlihat kembali menggunakan istilah-istilah 

bahasa asing ketika menceritakan pengalamannya menghadapi realita dakwah di 

Indonesia. Dalam ceritanya tersebut, Ustaz Hanan Attaki menyampaikan di depan 

khalayaknya bagaimana pemahamannya tentang kondisi majelis taklim yang 

beberapa tahun lalu kurang diminati oleh anak-anak muda. 

“Mainstream dakwah di Indonesia yang masih berlaku namun coba kita ubah 

terutama masjid, ketua DKM dengan background pendidikan yang bukan 

pendidikan syariat sebutlah dulunya arsitek, pejabat, pengusaha karena aktif 

di masjid jadi ketua DKM”, (Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media 

Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Dalam narasi tersebut Ustaz Hanan Attaki terlihat menggunakan kata 

“mainstream dakwah” untuk menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu orang-orang 

dengan latar pendidikan yang bukan pendidikan agama mampu dan dianggap 
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normal menjadi pengurus masjid hanya karena dia aktif. Penggunaan kata 

“mainstream” itu lalu kemudian dapat dipahami sebagai penggambaran kondisi 

yang membuat dakwah-dakwah di masjid tidak populer di kalangan anak muda. 

Melalui penggunaan kata “mainstream dakwah” (pathos) tersebut kemudian akan 

mempermudah pemahaman audiens karena argumen Ustaz Hanan Attaki itu dapat 

menggambarkan kondisi nyata yang ada di masjid beberapa tahun lalu. 

Tidak berhenti di situ, Ustaz Hanan Attaki kemudian melakukan hal yang 

sama yaitu menggunakan istilah dalam bahasa asing ketika melalukan penjelasan 

tentang metode dakwahnya yang berbeda dengan ustaz lainnya. Dalam narasinya 

Ustaz Hanan Attaki menyampaikan dengan menggunakan media sosial untuk 

berdakwah Ia akan dapat meraup lebih banyak khalayak dibanding dengan cara 

konvensional. 

“Apa itu Voice of Youth? Sebuah tayangan untuk membentuk opini anak 

muda karena kita ingin dakwahnya itu dengan “mempesantrenkan bangsa” 

bukan pesantren sebuah tempat tapi kita ingin “menyantrikan” anak muda 

seluruh Indonesia. Berarti pesantrennya social media.”, (Ustaz Hanan 

Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 

2018). 

Dalam narasi tersebut dapat dilihat Ustaz Hanan Attaki menggunakan istilah 

“pesantren social media” untuk menjelaskan metode dakwah yang telah Ia 

lakukan selama ini. Dari argumen Ustaz Hanan Attaki itu kemudian dapat 

dipahami bagaimana dakwah yang Ia lakukan ingin menyasar jumlah khalayak 

yang lebih besar. Melalui penggunaan istilah “pesantren social media” itu lalu 

bisa dipahami sebagai upaya Ustaz Hanan Attaki membangun bukti logis (logos) 

dengan memanfaatkan media sosial agar jangkauan dakwahnya semakin luas. 
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Selain penjelasan mengenai metode dakwah tersebut Ustaz Hanan Attaki 

kemudian coba menceritakan bagaimana langkah-langkah yang Ia lakukan untuk 

membangun kesadaran anak-anak muda untuk meramaikan majelis taklim. Dalam 

menyampaikan hal tersebut Ustaz Hanan Attaki menjelaskannya didasari dengan 

pengalamannya selama berdakwah yang memang menyasar anak-anak muda 

main. 

“Dan Alhamdulillah banyak yang datang ke taklim kita itu gak pakai jilbab 

masih pakai pakaian kantor, masih pakai rok pendek datang ke masjid terus 

pakai mukena di masjid karena dia malu lalu keluar buka lagi mukena biasa 

lagi terus “snapgramnya”, “gue lagi di Ustaz Hanan” dan mereka pride 

dengan taklim. Kita bangun mulai dari interest, respect, trust, join, pride”, 

(Ustaz Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita 

Sholeha 55 Kg”, 2018). 

Lewat penjelasan tentang pengalamannya berdakwah itu dapat dilihat 

bagaimana Ustaz Hanan Attaki menyampaikan diakhir kalimat bagaimana 

langkah yang Ia lakukan untuk menggerakan anak-anak muda agar datang ke 

mejelis taklim. Dari argumen tersebut kemudian bisa dipahami bahwa 

keberhasilan dakwah menurut Ustaz Hanan Attaki tidak hanya diukur lewat aspek 

interest (tertarik) lalu datang ke majelis taklim yang Ia adakan tapi bagaimana 

audiensnya itu bisa sampai pride (bangga) dengan taklim. Berdasarkan apa yang 

telah dijelaskan, langkah-langkah yang disebutkan Ustaz Hanan Attaki seperti 

interest, respect, trust, join, pride tersebut memperkuat aspek ethosnya karena 

mampu menggambarkan rencana untuk membuat majelis taklim eksis di kalangan 

anak muda. 

Setelah menjelaskan tentang metode dakwahnya, pada bahasan selanjutnya 

Ustaz Hanan Attaki kemudian masih terlihat menggunakan istilah dalam bahasa 

asing ketika menyampaikan bahasan dakwahnya tentang kisah Nabi Muhammad 
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SAW. Seperti yang tampak pada bahasan pertama ketika Ustaz Hanan Attaki 

menggambarkan kondisi fisik Nabi Muhammad SAW yang tidak seperti laki-laki 

kebanyakan saat ini. 

“Nabi Muhammad SAW itu badannya bagus six pack. “Dari mana tau Nabi 

Muhammad SAW six pack?” Kata sahabat perut Nabi Muhammad SAW itu 

seperti batu yang tersusun. Kalau kita satu batu doang one pack”, (Ustaz 

Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 

Kg”, 2018). 

Pada penjelasan itu tampak Ustaz Hanan Attaki coba menggambarkan 

kondisi fisik Nabi Muhammad SAW yang ideal dengan menggunakan istilah “six 

pack”. Melalui penggunaan istilah “six pack” itu kemudian dipahami bagaimana 

Ustaz Hanan Attaki menyindir kondisi fisik laki-laki kebanyakan saat ini yang 

tidak ideal atau dengan kata lain seperti yang Ia sebutkan dengan kata “one pack”. 

Dari penggambaran tentang sosok Nabi Muhammad SAW dan kondisi laki-laki 

saat ini dengan menggunakan istilah “six pack” dan “one pack” itu kemudian 

memperkuat aspek ethos (pengetahuan) dan pathos (istilah bahasa asing) Ustaz 

Hanan Attaki. Hal itu dikarenakan penggambaran tentang sosok Nabi Muhammad 

SAW disampaikan Ustaz Hanan Attaki berdasarkan pengetahuannya dan 

dipadukan dengan istilah bahasa asing yang kerap digunakan untuk 

menggambarkan kondisi laki-laki kebanyakan dewasa ini. 

Selain menggunakan istilah-istilah dalam bahasa asing dalam bahasan 

sebelumnya, Ustaz Hanan Attaki juga menggunakannya ketika menjelaskan kisah 

Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Dalam narasinya, Ustaz Hanan Attaki 

menjelaskan bagaimana akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dapat mengubah 

suasana hati orang-orang terdekatnya menjadi lebih baik dari sebelum bertemu. 
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 “Tapi kalau Nabi Muhammad SAW istri lagi illfeel jadi happy”, (Ustaz 

Hanan Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 

Kg”, 2018). 

Berdasarkan potongan kalimat tersebut dapat dilihat bagaimana Ustaz Hanan 

Attaki menggambarkan akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Ustaz Hanan 

Attaki menjelaskan kemampuan sosok Nabi Muhammad SAW yang digambarkan 

dapat mengubah suasana hati istrinya yang sedang illfeel menjadi happy itu tentu 

berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan rumah tangga dewasa ini. Dengan 

menggunakan kata illfeel dan happy itu kemudian mampu mempermudah 

pemahaman audiens (pathos) karena kata-kata tersebut kerap digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dapat memperjelas gambaran akhlak mulia Nabi 

Muhammad SAW ketika bersama istrinya. 

Penggunaan istilah dalam bahasa asing selanjutnya juga tampak pada saat 

Ustaz Hanan Attaki mencertikan salah seorang istri Nabi Muhammad SAW yang 

bernama Shafiyah. Ustaz Hanan Attaki menyampaikan bahwa pada saat pertama 

kali bertemu Rasululllah SAW, Shafiyah masih “sweet seventeen”.  

“Habis Perang Khaibar, Shafiyah itu kehilangan suaminya, ayahnya dan 

saudara laki-lakinya dan wakti itu umur Shafiyah baru sekitar 17 tahun, baru 

aja beres  sweet seventeen, kelas tiga SMA tapi sudah janda”, (Ustaz Hanan 

Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 

2018). 

Pada kisah tentang kejadian Nabi Muhammad SAW bertemu untuk pertama 

kalinya dengan Shafiyah itu diceritakan Ustaz Hanan Attaki dengan bahasa yang 

kerap didengar dalam kehidupan sehari-hari. Umur Shafiyah yang masih muda 

saat itu dijelaskan Ustaz Hanan Attaki dengan menggunakan istilah “sweet 

seventeen”. Dengan menggunakan istilah tersebut akan mempermudah 

pemahaman audiens (logos) karena digunakan dalam interaksi sehari-hari. Selain 
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untuk mempermudah pemahaman audiens (logos), penggunaan istilah “sweet 

seventeen” yang disebutkan Ustaz Hanan Attaki tersebut juga kemudian bisa 

menarik perhatian penonton (pathos) agar tertarik untuk mendengarkan bahasan 

dakwah selanjutnya, terutama kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. 

Selain menggunakan istilah “sweet seventeen” untuk menjelaskan umur, 

kisah Shafiyah bersama Nabi Muhammad SAW lalu Ustaz Hanan Attaki lanjut 

ceritakan hingga ke momen pernikahan mereka. Masih sama seperti bahasan 

sebelumnya, Ustaz Hanan Attaki masih terlihat menggunakan istilah dalam 

bahasa asing yang kerap ditemui dalam urusan pernihakan seperti yang tampak 

pada kutipan berikut. 

“Nabi Muhammad SAW melamar Shafiyah diadainlah acara wedding Nabi 

Muhammad SAW dengan Shafiyah di Khaibar. Itu wedding paling rame 

dalam sejarah pernikahan Nabi Muhammad SAW, WO-nya? Para sahabat. 

Rempong, riweuh sahabat-sahabat pada bikin acara WO-nya”, (Ustaz Hanan 

Attaki, dalam “Viral Di Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg”, 

2018). 

Dalam cerita tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Shafiyah 

tersebut terlihat bagaimana Ustaz Hanan Attaki menyampaikannya dengan bahasa 

yang kerap dijumpai dewasa ini seperti melalui penggunaan istilah “WO” bagi 

para sahabat Nabi yang membantu persiapan pernikahan. Penggunaan kata “WO” 

atau biasa disebut wedding organizer yang disebutkan Ustaz Hanan Attaki itu 

memudahkan pemahaman audiensnya untuk memahami istilah penyelenggara 

pernikahan yang umum saat ini digunakan. Dengan tampilan sudut pandang 

berbeda dan penggunaan istilah yang umum digunakan dalam pernikahan dewasa 

ini lantas akan membuat aspek logos Ustaz Hanan Attaki semakin kuat karena 

audiensnya akan mudah memahami pesan dalam bahasan dakwahnya tersebut. 
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4.3 Diskusi Hasil 

Pada sub bab ini peneliti akan menjabarkan hasil analisis mengenai bagaimana 

penggunaan unsur-unsur retorika yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki dalam 

video dakwah dengan tema “Berat Badan Wanita Sholeha” yang diunggah pada 

kanal Youtube Lampu Islam.net. Penilitan ini menggunakan konsep retorika yang 

dicetuskan Aristoteles yaitu ethos, pathos, logos, aim dan mode. Hal tersebut 

berdasarkan bahwa dakwah sebagai salah satu bentuk retorika memiliki tujuan 

untuk menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan komunikator 

(dai) kepada khalayaknya (jemaah). Selain itu, pemilihan video dakwah Ustaz 

Hanan Attaki ini berdasarkan pengamatan peneliti yang menunjukan bahwa 

dakwah dengan segmentasi anak muda sebagai audiensi masih jarang disentuh 

pendakwah di Indonesia. Tidak hanya itu, video dakwah dengan tema “Berat 

Badan Wanita Sholeha” yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi objek penelitian 

dikarenakan pada Juli 2018 lalu ramai menjadi perbincangan khalayak. Hal 

tersebut dikarenakan adanya potongan tema bahasan Ustaz Hanan Attaki dalam 

dakwahnya yang menyebutkan ukuran seorang muslimah sholehah adalah berat 

badannya tidak lebih dari 55 Kg. 

Retorika milik Aristoteles yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi 

sebagai alat untuk menampilkan bukti atau alat persuasi yang digunakan 

komunikator dalam hal ini adalah ethos (kredibilitas), pathos (emosi), logos 

(logika), aim (tujuan) dan mode (medium). Dalam video dakwah yang berjudul 

“Berat Badan Wanita Sholeha” ini kemudian peranan bukti atau alat persuasi 

menjadi elemen yang sangat penting karena dapat menjadi hal yang 
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dipertimbangkan oleh para pendengar atau khalayak untuk mempercayai 

pembicaranya. Melalui penggunaan bukti retoris yang terdapat dalam video itu 

kemudian juga akan mempermudah pemahaman peneliti dalam pemaknaan setiap 

pesan hingga visual yang ditampilkan pada video dakwah Ustaz Hanan Attaki 

tersebut.   

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan analisis retorika milik Aristoteles terdapat unsur-unsur retorika 

yang terdiri dari ethos, pathos logos, aim dan mode dapat ditemukan 

penerapannya dalam penampilan Ustaz Hanan Attaki di video dakwah yang yang 

mengangkat tema “Berat Badan Wanita Sholeha” itu. Aristoteles (dalam 

Supratman dan Mahadian, 2018) menyebutkan bahwa aspek ethos dalam retorika 

seorang komunikator merupakan cara yang digunakan untuk menunjukan bahwa 

pembicara tersebut memiliki kredibilitas, pengetahuan dan dapat dipercaya. 

Merujuk dari hal tersebut kemapuan seorang komunikator atau pembicara dalam 

menyampaikan bukti-bukti untuk dapat meyakinkan khalayaknya tentu menjadi 

hal yang sangat penting dalam sebuah praktik retorika. 

Dalam video dakwah di kanal Youtube akun Lampu Islam.Net itu kemudian 

peneliti temukan penerapan aspek ethos retorika yang dilakukan Ustaz Hanan 

Attaki pada materi ceramahnya. Karakteristik aspek ethos yang dikemukakan 

Aristoteles (dalam West & Turner, 2010) seperti karakter, inteligensi dan niat 

baik akan peneliti sampaikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya. Karakteristik aspek ethos yang pertama adalah karakter yang 

menurut Aristoteles (dalam Puspa, 2012) memiliki didefinisikan sebagai cara 
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seorang komunikator untuk membangun citra dirinya sebagai seorang yang jujur, 

bermoral dan dapat dipercaya. Jika cara tersebut dapat dapat dilakakukan seorang 

komunikator atau pembicara dengan baik maka peluang untuk mempersuasi 

khalayak akan semakin besar. 

Berdasarkan definisi dari Aristoteles tesebut karakter yang ditampilkan Ustaz 

Hanan Attaki pada video dakwah akun Lampu Islam.Net itu sosoknya kemudian 

dapat dilihat sebagai seorang dai yang gaul, muda dan tampak cerdas dalam 

melihat peluang menyasar segmentasi dakwah. Hal tersebut terlihat materi yang 

disampaikan Ustaz Hanan Attaki pada video itu berdasarkan pengalamannya 

selama melakukan kegiatan keagaaman dulunya sepi peminat dan penjelasan 

metode dakwah untuk menarik minat khalayak yang merupakan kelompok anak-

anak muda.  

Ustaz Hanan Attaki menyampaikan bahwa Ia berusaha menghadirkan cara 

berdakwah dengan semangat realitas, yaitu mentargetkan anak-anak muda atau 

dalam bahasanya “anak main” menjadi sasaran dakwahnya. Hal tersebut Ustaz 

Hanan Attaki sampaikan karena selama ini segmentasi itu masih jarang atau 

bahkan tidak pernah dilirik ustaz-ustaz lainnya. Sebagai seorang pendakwah muda 

dan tampak dalam video itu menggunakan gaya busana anak muda gaul seperti 

jaket bertudung kepala serta kupluk (penutup kepala khas anak muda, yang bukan 

sorban ataupun peci) kemudian membuat karakter Ustaz Hanan Attaki jadi 

semakin dekat dengan di kalangan anak muda segmentasi dakwahnya. 

Karakteristik aspek ethos yang kedua adalah inteligensi. Meskipun sebagian 

besar materi dalam video dakwah akun Lampu Islam.Net yang menampilkan 
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Ustaz Hanan Attaki itu berisi cerita pengalaman berdakwahnya, Ustaz Hanan 

Attaki tetap mampu menyampaikan materi dengan baik serta memberikan 

penjelasan yang mudah dipahami karena berdasarkan bukti-bukti retoris yang 

dapat langsung dilihat kebenarannya seperti pendapatnya tentang isu tertentu 

menjadi lebih mudah dipahami dan diterima audiensya. Hal itu kemudian dapat 

dilihat berdasarkan materi dakwahnya yang menyebutkan bahwa pengalaman 

dakwah yang Ustaz Hanan Attaki lakukan mulanya hanya dapat menarik jemaah 

yang tergolong orang tua saja hingga akhirnya dapat mengerakan massa seperti 

kelompok geng motor Brigex, XTC, suporter klub bola Persib Bandung Bobotoh 

dan Viking melalui gerakan Pemuda Hijrah.  

Sejalan tentang pokok bahasan yang Ustaz Hanan Attaki sampaikan itu 

kemudian bersinggungan dengan apa yang dijelaskan Aristoteles (dalam Puspa, 

2012) inteligensi dalam retorika tidak hanya memiliki arti sebagai sebuah 

kecerdasan otak atau kepintaran, namun dapat membangun kesamaan pandangan 

atau persepsi antara komunikator dan audiens atau khalayaknya mengenai pokok 

materi yang disampaikan. Berdasarkan penjelasan tersebut lalu dapat dipahami 

aspek inteligensi seorang komunikator atau dalam hal ini dai saat menyampaikan 

pesan keagamaannya dapat terlihat dari bagaimana materi dakwahnya dapat 

membangun kesamaan pandangan dengan audiensnya. 

Aspek retorika selanjutnya adalah aspek pathos. Aristoteles (dalam West & 

Turner, 2010) menjelaskan aspek pathos dalam retorika berkaitan dengan reaksi 

emosi dari para khalayak. Lebih lanjut Aristoteles (dalam West & Turner, 2010) 

berpendapat bahwa reaksi emosi yang ditimbulkan audiens seperti rasa bahagia, 
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tawa, benci hingga takut dapat menjadi alat bukti bahwa emosi audiens tergugah 

lewat materi komunikator dalam retorika. 

Berdasarkan analisis sebelumnya peneliti temukan bahwa aspek pathos dalam 

video dakwah tersebut dapat dilihat dari reaksi-reaksi yang dimunculkan khalayak 

terhadap materi dakwah Ustaz Hanan Attaki. Aspek pathos dalam retorika 

dakwah digunakan untuk menarik emosi dan akhirnya mendapatkan reaksi dari 

penonton. Sebagai contoh, dalam bahasan dakwahnya Ustaz Hanan beberapa kali 

guyonan yang dapat menarik perhatian penontonnya lewat suara tawa yang 

terdengar. Hal itu dapat dibuktikan ketika bagaimana Ustaz Hanan Attaki 

menceritakan saat Ia dimarahi istrinya, argumen yang menyinggung kondisi 

seseorang yang sakinah alias terlelap saat hadir di majelis ilmu hingga kisah Nabi 

Muhammad SAW yang Ia bawakan dengan bahasa yang dapat mengundang tawa 

audiensnya. Tidak hanya suara tawa yang dihadirkan, aspek pathos Ustaz Hanan 

Attaki yang rendah hati berusaha Ia tampillkan Hal ketika mengucapkan 

sanjungan kepada para hadirin yang ada dalam video dakwah itu. Melalui ucapan 

sanjungan dalam mengawali dakwanya itu Ustaz Hanan Attaki menunjukan 

bahwa Ia menghargai serta menampilkan kepribadian rendah hati di hadapan para 

khalayaknya.  

Selain itu pada sub bab pokok pembahasan tentang penggunaan istilah bahasa 

asing yang telah disebutkan peneliti itu menjadi bukti jika Ustaz Hanan Attaki 

berusaha untuk dekat dengan khalayaknya dengan menggabungkan bahasa 

Indonesia dan bahasa asing seperti yang kerap digunakan anak-anak muda 

segmentasi dakwahnya. Melalui aspek pathos yang dihadirkan tersebut Ustaz 
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Hanan Attaki tentu berusaha mendekatkan diri dengan khalayaknya hingga pada 

akhirnya reaksi yang timbul adalah dakwah yang Ustaz Hanan Attaki lakukan 

terasa menyenangkan dan mudah dipahami audiensnya. Hal tersebut seperti yang 

dijelaskan Effendy (2004) kegiatan persuasi seperti itu yang dilakukan seorang 

komunikator dalam kegiatan retorika dilakukan untuk mempengaruhi, mengubah 

kepercayaan dan sikap audiens dalam merespon materi yang disampaikan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut lalu dapat dipahami aspek pathos seorang 

komunikator atau dalam hal ini Ustaz Hanan Attaki ketika melemparkan candaan, 

sanjungan hingga penggunaan bahasa asing pada materi dakwahnya dilakukan 

untuk lebih mendekatkan diri dengan audiens serta dapat menjadi pembeda 

dakwahnya dengan ustaz lainnya. 

Selanjutnya pada aspek logos dalam retorika Ustaz Hanan Attaki 

menggunakan argumen, analogi, data untuk memperkuat salah satu aspek retorika 

dakwanya ini. Hal tersebut sejalan ebagaimana yang dipahami dari penjelasan 

Aristoteles (dalam West & Turner, 2010) menyebutkan bahwa aspek logos dalam 

retorika mencakup beberapa praktik penggunaan klaim logis dan bahasa yang 

jelas. Berdasarkan hasil analisis peneliti pada video dakwah di akun Youtube 

kanal Lampu Islam.Net itu Ustaz Hanan Attaki menggunakan argumen, analogi 

hingga kumpulan data-data untuk memperkuat narasi dalam dakwah tersebut. 

Sebagai contoh pertama argumen-argumen yang disampaikan dalam dakwah 

Ustaz Hanan Attaki pada sub bab pokok materi dakwah seperti pemahaman 

realita berdasarkan pengalaman berdakwah dan penjelasan metode dakwah untuk 

menarik minat khalayak berusaha untuk membangun kesadaran pada 
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khalayaknya, karena materi tersebut berangkat pemahaman realita yang Ia temui 

langsung selama berdakwah. Selain itu penggunaan analogi yang disampaikan 

Ustaz Hanan Attaki seperti kondisi iman seperti handphone, kondisi sakinah 

dalam kegiataan majelis taklim itu juga dapat menghadirkan tawa penonton. 

Lebih lanjut dalam materi dakwah itu Ustaz Hanan Attaki sempat 

menggunakan data untuk memperkuat argumennya dalam pokok bahasan tentang 

fenomena bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020 

mendatang. Penggunaan data tersebut Ustaz Hanan Attaki lakukan untuk 

memperkuat argumennya mengapa kegiataan keagamaan seperti majelis taklim 

sudah seharusnya menyasar kalangan anak muda. Seperti yang dijelaskan Griffin 

(2000) bahwa bukti-bukti logis seperti angka, data grafik hingga klaim tersebut 

harus disampaikan kepada para khalayak agar dapat memahami argumen tersebut 

sebagai argumen yang logis dan masuk akal serta dapat diterima. 

Aspek retorika selanjutnya berdasarkan apa yang disebutkan Aristoteles 

(dalam Berger, 2000) adalah Aim dan Mode. Elemen retorika aim (tujuan) dan 

mode (medium) video dakwah Ustaz Hanan Attaki ini kemudian dapat dilihat 

pada sub bab pokok bahasan mengenai pemahaman realita ketika berdawah serta 

penjelasannnya tentang metoda dakwah yang berbeda dengan ustaz lain untuk 

menarik minat khalayak. Dalam pokok bahasan tersebut Ustaz Hanan Attkai 

menjelaskan bahwa cara menampilkan kegiatan agama yang berbeda tersebut Ia 

lakukan bersama tim Pemuda Hijrah bertujuan (aim) untuk menimbulkan kesan 

gaul, trendy dan keren bagi anak muda. Hal tersebut seperti yang dijelaskan Fani 

Krismandar (dalam Tempo, 2017) menyebutkan bahwa cara Ustaz Hanan Attaki 
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memadukan kajian Islam dengan kegiatan bermain lantas akan menarik minat 

anak muda. Lebih lanjut Krismandar (dalam Tempo, 2017) jelaskan bahwa 

pendekatan seperti itu dilakukan Ustaz Hanan Attaki untuk mengenalkan Islam 

dan mencintai Islam karena ketaatan akan mengikuti setelahnya. 

Sebagaimana Attaki (2018) dalam video itu Ia jelaskan bahwa berangkat dari 

pemahaman realistisnya tentang keadaan Indonesia di tahun 2020 yang akan 

mengalami bonus demografi itu kemudian membuat Ia bersama pemuda hijrah 

bertujuan (aim) untuk membangun tren dakwah dalam kehidupan anak muda 

melalui tahapan interst, respect, trust, join dan pride. Hal tersebut kemudian 

Attaki (2018) buktikan dengan klaim logis yang Ia sampaikan bahwa telah 

memanggungkan Muzammil, merangkul geng motor di Bandung seperti XTC, 

Brigez, kelompok suporter Persib Bandung yakni Bobotoh dan Viking hingga 

mengubah tampilan majelis taklim dapat membuat tujuan (aim) kegiatan 

keagamaannya bisa tercapai karena telah menjangkau audiens yang memiliki 

basis massa sangat besar.  

Lalu tidak berhenti di situ saja, agar dakwahnya dapat meraup massa yang 

lebih besar dari cakupannya yang hanya di Kota Bandung itu Ustaz Hanan Attaki 

kemudian memanfaatkan media sosial seperti Youtube sebagai media (medium) 

untuk menyebarluaskan pesan keagamaannya. Sebagaimana yang dijelaskan 

Amin (2009) bahwa dengan melalukan pendekatan dakwah yang berbeda, para 

dai akan mampu dengan cepat populer karena dapat menjangkau audiens yang 

lebih luas lewat media sosial.  
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Seperti yang Ustaz Hanan Attaki sampaikan bahwa melalui program di media 

sosialnya (medium) yang diberi nama Voice of Youth, Ia berusaha meraih eksis 

dengan cara “santri” sebanyak-banyaknya. Melalui pemanfaatan efektivitas media 

(medium) itu kemudian Ustaz Hanan Attaki menyebutkan bahwa Ia telah berhasil 

mendapatkan pengikut sebanyak 2.7 juta akun, di mana itu menurutnya 

merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan ormas-ormas Islam 

lainnya. Hal tersebut kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan Wasisto 

(2015) bahwa saat ini fenomena akulturasi kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi dapat bersinggungan langsung dengan kegiatan keagamaan, 

khususnya Islam. Berdasarkan apa yang telah disebutkan itu, peluang yang 

dimanfaatkan Ustaz Hanan Attaki untuk menyebarkan pesan dakwahnya dengan 

menggunakan media sosial Youtube dengan akun Lampu Islam.Net sebagai 

medium tentu dapat dinilai efektif karena hingga saat ini Ia dapat eksis dan 

memiliki jangkauan dakwah lebih luas dari sebelumnya. 

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, retorika dalam video 

dakwah yang terdapat di akun Youtube Lampu Islam.net itu menjadi menarik 

karena materi-materi keagamaan dalam dakwah tersebut disampaikan dengan 

bahasa sederhana dan mudah dipahami meskipun sebagai seorang dai 

(komunikator) Ustaz Hanan Attaki tampil dengan gaya yang sangat berbeda dari 

pendakwah lainnya, menggunakan jaket bertudung kepala dan kupluk. Dengan 

penampilannya seperti yang tampak pada video itu lalu kemudian dapat dipahami 

bagaimana karakter (ethos) Ustaz Hanan Attaki sebagai pendakwah gaul, trendy 
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menjadi sangat kuat karena gaya berbusana itu akan lekat pada dirinya ketika 

berdakwah. 

Tidak hanya melihat dari karakternya saja, pada penelitian ini peneliti 

temukan bahwa beberapa materi dalam dakwah yang disampaikan Ustaz Hanan 

Attaki pada video tersebut juga saling berhubungan dengan elemen-elemen 

retorika lainnya. Misalnya saja pada aspek lainnya pada elemen ethos yaitu 

intelegensi. Dalam hal ini peneliti temukan bahwa dalam menyampaikan 

argumennya, Ustaz Hanan Attaki memambangun kesepemahaman dengan 

audiensnya melalui narasinya tentang mainstream dakwah di Indonesia yang tidak 

bisa berkembang, “Kenapa dakwah kita tidak mengenai anak-anak muda, remaja? 

Ada sesuatu yang miss dalam konsep dakwah kita. Delapan tahun saya mengajar, 

saya merasa belum mengenai segmen anak muda. Sementara segmen anak muda 

ini potensi yang paling besar”. Melalui argumennya yang berdasarkan 

pengalamannya tersebut Ustaz Hanan Attaki memberikan penjelasan yang mudah 

dipahami karena dapat langsung dicek kebenarannya oleh para audiens. 

Penerapan elemen retorika selanjutnya oleh Ustaz Hanan Attaki dalam video 

tersebut adalah elemen pathos. Cara yang dilakukan Ustaz Hanan Attaki dalam 

membangun kedekatan emosi (pathos) dengan audiensnya dapat dilihat ketika 

bagaimana Ia menyelipkan guyonan hingga menggabungkan bahasa Indonesia 

dan bahasa asing seperti yang sering dilakukan anak-anak muda dewasa ini. 

Guyonan dalam video dakwah tersebut dapat didibuktikan ketika bagaimana 

Ustaz Hanan Attaki menceritakan saat Ia dimarahi istrinya, argumen yang 

menyinggung kondisi seseorang yang sakinah alias terlelap saat hadir di majelis 
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ilmu hingga tutur kisah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dengan 

menggunakan istilah-istilah yang dapat ditemui dalam kegiatan sehari-hari 

dewasa ini, “Shafiyah akhirnya jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nabi 

Muhammad SAW melamar Shafiyah diadainlah acara weeding Nabi Muhammad 

SAW dengan Shafiyah di Khaibar. Itu weeding paling rame dalam sejarah 

pernikahan Nabi Muhammad SAW, WO-nya? Para sahabat”. Lewat argumen 

dengan penggunaan bahasa yang luwes tersebut kemudian dapat membuat 

kedekatan emosi antara komunikator yakni Ustaz Hanan Attaki dan Audiensi 

menjadi lebih santai. 

Elemen retorika selanjutnya yang peneliti temukan diterapkan oleh Ustaz 

Hanan Attaki dalam video itu adalah elemen logos. Dalam penerapan elemen 

logos pada dakwahnya, Ustaz Hanan Attaki menggunakan argumen, analogi 

hingga data untuk memperkuat salah satu aspek retorika dalam dakwahnya ini, 

“Delapan tahun saya mengajar, saya merasa belum mengenai segmen anak muda. 

Sementara segmen anak muda ini potensi yang paling besar. Seperti yang kita 

tahu, Indonesia 2020 sampai 2030-an akan mendapatkan bonus demografi dengan 

jumlah pemuda terbesar. Itu juga kalau diukur anak muda usia 30 tahun ke bawah, 

ada sekitar 60%”. Bukti logis seperti yang disampaikan Ustaz Hanan Attaki 

tersebut kemudian menjadi masuk akal karena berdasarkan pengalaman 

dakwahnya serta data statistik yang ada. 

Sementara itu untuk elemen aim dalam video dakwah ini, Ustaz Hanan Attaki 

jelaskan pada materi bahasannya mengenai pemahaman realita berdakwah serta 

penjelasan tentang metode dakwah yang berbeda dari ustaz lainnya. “Kita bikin 
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taklim reguler setiap hari rabu malam, kenapa kita ngambilnya weekday bukan 

weekend? Karena kita ingin membuat sebuah tren. Jadi dakwah saya itu 

membangun sebuah tren. Kita memanggungkan Muzammil 2 tahun yang lalu 

untuk membangun tren tilawah di anak muda supaya tilawah itu dianggap sesuatu 

yang gaul, trendy”. Melalui pokok bahasan tersebut kemudian dapat dipahami 

bagaimana penjelasan Ustaz Hanan Attaki bahwa tujuan dari dakwahnya yang 

menyasar anak muda sebagai segmentasi Ia lakukan bersama dengan Pemuda 

Hijrah Bertujuan untuk mengubah tampilan dakwah yang dahulu lekat dengan 

kumpulan orang tua.  

Selain itu, menurut Ustaz Hanan Attaki menyasar segmentasi anak muda 

seperti yang telah Ia lakukan tentu akan meraup jumlah massa yang lebih besar 

untuk datang ke dalam kegiataan keagamaannya. Hal tersebut Ustaz Hanan Attaki 

sampaikan seperti yang terdapat pada artikel Tempo (2017) dengan tajuk “Geliat 

Dakwah Media Sosial” menyebutkan bahwa 

"Membangun brand dakwah untuk anak muda itu harus dengan 

lebih membaur dengan mereka, Dakwah mah enggak kaku-kaku 

amat, enggak mesti harus di masjid. Di media sosial juga bisa jadi 

viral.” (Ustaz Hanan Attaki, dalam Tempo, 2017) 

Berangkat dari pernyataan tersebut peneliti temukan bahwa dalam video 

dakwahnya di akun Youtube Lampu Islam.Net ini, Ustaz Hanan Attaki 

menyebutkan jika Ia telah memanfaatkan media sosial yang ada dan publikasi 

kegiatannya bersama “anak main” dapat ditemui melalui #VoiceOfYouth. Dengan 

memanfaatkan hastag di media sosial dan menyebarkan kegiatan dakwahnya 

melalui akun Youtube Lampu Islam.Net ini elemen retorika mode Ustaz Hanan 

Attaki dapat terpenuhi. 
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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan terkait dengan bagamaina penggunaan unsur-unsur retorika milik 

Aristoteles yang dilakukan Ustaz Hanan Attaki seperti ethos, pathos, logos, aim 

dan mode dalam menyampaikan materi dakwahnya. Kesimpulan tersebut 

meliputi: 

1. Melalui video dakwah dengan judul  “Viral di Media Sosial, Berat Badan 

Wanita Sholeha 55 Kg. Ini Ceramah Lengkapnya – Ust. Hanan Attaki” ini 

kemudian dapat dilihat bagaimana kegiatan retorika dalam dakwah Ustaz 

Hanan Attaki tampak berbeda dari ustaz lainnya. Hal itu dibuktikan 

dengan gaya Ustaz Hanan Attaki tampil sebagai seorang penceramah yang 

tampak santai menggunakan jaket bertudung kepala hingga kupluk serta 

didukung oleh pokok bahasan materi dakwah berdasarkan pengalaman 

sehingga menimbulkan kedekatan dengan khalyaknya. Selain itu dengan 

mengunggah dakwahnya ke media sosial, dakwah Ustaz Hanan Attaki 

dapat lebih menjangkau lebih banyak khalayak. 

2. Dakwah yang dilakukan Ustaz Hanan Attaki dalam video unggahan akun 

Youtube kanal Lampu Islam.net ini dapat dilihat sebagai bentuk penerapan 

retorika dalam dakwah untuk menyampaikan pesan keagamaan. Penerapan 

elemen-elemen retorika Ustaz Hanan Attaki yang khas dan menjadikannya 

berbeda dari ustaz lainnya dapat ditemukan pada video ini seperti karakter 
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(ethos) ustaz gaul, trendy lewat gaya berbusananya dan memiliki 

inteligensi dalam membangun argumen. Selain itu juga tampak penerepan 

elemen pathos seperti menyelipkan guyonan hingga penggunaan bahasa 

yang lekat dengan keseharian anak muda segemtasi dakwahnya. Tidak 

hanya itu kekhasan elemen retorika Aristoteles yang diterapkan Ustaz 

Hanan Attaki juga terlihat pada penerapan elemen logos di mana Ia kerap 

menggunakan analogi yang erat kaitannya dengan keseharian, serta tujuan 

(aim) yang jelas yakni menyasar anak muda dan medium (mode) 

pemanfaatan media sosial Youtube untuk menyebarluaskan pesan 

keagamaannya ini. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan analisis terhadap video dakwah dengan judul  “Viral di 

Media Sosial, Berat Badan Wanita Sholeha 55 Kg. Ini Ceramah Lengkapnya – 

Ust. Hanan Attaki” terkait dengan penerapan elemen-elemen retorika yang 

dikemukakan oleh Aristoteles, peneliti ingin menyampaikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang mengambil tema 

dan topik serupa, di antaranya: 

1. Melalui penelitian ini peneliti berharap melalui penelitian ini dapat 

menjadi literatur bagi khalayak untuk menambah wawasan mengenai 

retorika dalam bentuk dakwah yang dapat dijadikan medium untuk 

menyampaikan pesan keagamaan, terlebih lagi untuk membuka wawasan 

tentang segmentasi dakwah di media sosial yang sangat besar dan populer 

beberapa tahun ini. 
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2. Peneliti berharap melalui penelitian ini kajian retorika terutama dalam hal 

dakwah dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama dalam 

kajian segmentasi dan efektivitas dakwah di media sosial. Penelitian 

tentang kegiatan retorika di media sosial seperti ini tentu akan menjadi 

menarik jika peneliti selanjutnya dapat memaksimalkan objek 

penelitiannya mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan yang hanya 

mengulik teks dakwah dalam kegiatan retorika di media sosial. 
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