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ABSTRAK 

Rukmawati, Desi. 2019. Pesan Dakwah dalam Talkshow Hitam Putih 

Episode Gus Miftah Ustadz Viral Dakwah di Club Malam 

tanggal 26 September 2018. Skipsi. Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Ahmad Faruk, M. Fil.I 

Kata Kunci: Talkshow, Gus Miftah, Dakwah 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa dakwah 

pada masa sekarang terus berkembang, media yang digunakan 

juga semakin variatif, salah satunya melalui program acara 

televisi. Televisi merupakan salah satu media yang mempunyai 

pengaruh yang cukup efektif sebagai penyebar pesan-pesan 

dakwah. Program talkshow merupakan program yang 

menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu 

topik berupa dialog-dialog antara host dan narasumber. 

Sementara itu, menurut teori analisis wacana model Teun A.Van 

Dijk, suatu teks terdiri atas beberapa struktur/tingkatan yang 

masing-masing bagian saling mendukung. Oleh karena itu 

penelitian ini akan memusatkan pada kata-kata dalam naskah, 

dan struktur pesan dalam komunikasi yang terdapat dalam pesan 

dakwah talkshow Hitam Putih episode Gus Miftah ustadz viral 

dakwah di club malam. Karenanya itu penulis merumuskan 

masalah penelitian ini dan bertujuan hendak mengetahui (1) 

pesan dakwah dalam struktur makro (2) pesan dakwah dalam 

superstruktur (3) pesan dakwah dalam struktur mikro. 

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data berupa 

observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis 

menggunakan analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun A. 

Van Dijk yang membagi wacana menjadi tiga tingakatan yaitu 

struktur makro, supersturktur dan struktur mikro. 

Dari hasil pembahasan penulis menyimpulkan bahwa: (1) Pesan 

dakwah dalam struktur makro adalah dakwah bisa dilakukan dimana 

saja dan kapan saja dengan cara yang santun dan merangkul, tanpa 

harus menghakimi orang yang berbuat maksiat. (2) Pesan dakwah 

dalam Superstruktur adalah mengenai aqidah yaitu mengingatkan 

manusia agar bertawakkal kepada Allah, dan pesan akhlaq yaitu selalu 

sabar ketika berdakwah, dengan niat yang baik dan empati/peduli 

terhadap kesalahan orang lain. (3) Pesan dakwah dalam struktur mikro 

adalah ajakan kepada orang-orang yang berada ditempat hiburan malam 

agar bertaubat. 
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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam bahasa Islam, dakwah adalah tindakan mengomunikasikan 

pesan-pesan Islam.
1
 Sedangkan dalam bahasa al-Qur’an, dakwah terambil 

dari kata da’a<, yad’u<, da’watun, yang secara etimologi artinya menyeru 

atau memanggil.
2
 Dalam arti luas dakwah adalah usaha mengubah situasi 

kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun 

masyarakat.
3
 

Dakwah pada masa sekarang terus berkembang dengan seiring 

perkembangan zaman. Media yang digunakan juga semakin variatif 

dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat agar dakwah menjadi 

semakin efektif dan efisien. Salah satunya melalui program acara televisi, 

televisi merupakan salah satu media yang mempunyai pengaruh cukup 

efektif sebagai penyebar pesan-pesan dakwah. Program merupakan produk 

yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam 

format acara dominasi format ini, konsep acara merupakan kunci 

keberhasilan program. Oleh karena itu kreatifitas dalam membuat suatu 

program acara adalah kunci utama untuk menarik audien. 

                                                             
1 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2004), 10. 
2  Ilyas Ismail, Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan 

Peradaban Islam (Jakarta: Kencana, 2011), 27. 
3 Muhammad Sulton, Desain Ilmu Dakwah (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2003), 9. 
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Sesuai dengan penelitian ini yang memusatkan penelitian pada 

kata-kata dalam naskah, berupa dialog-dialog antara host dan narasumber 

dalam talkshow Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di 

Klub Malam. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis 

Wacana Model Teun A. Van Dijk, Analisis wacana adalah studi tentang 

struktur pesan dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, analisis wacana 

adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa.
4

 Van Dijk 

membagi kerangka analisis wacana terdiri dari tiga tingkatan yang masing-

masing bagian saling mendukung, tiga tingkatan tersebut yaitu: (1) 

Struktur makro, merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang 

dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. (2) Suprestruktur 

adalah kerangka teks, bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun 

dalam teks secara utuh. (3) Struktur mikro adalah makna wacana yang 

dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, 

parafrase yang dipakai dan sebagainya.
5
 

Dalam perkembangannya program acara yang semakin bervariasi 

dan kreatif untuk menarik para audiennya salah satunya adalah program 

talkshow. Program talkshow adalah program yang menampilkan satu atau 

beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh 

seorang pembawa acara (host). Mereka yang diundang adalah orang-orang 

yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang 

                                                             
4 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 48.   
5 Ibid., 75-76.   
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diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah 

dibahas. 
6
 

Hitam putih adalah sebuah acara gelar wiacara yang ditayangkan di 

Trans7. Acara ini dibawakan oleh mentalist Indonesia, Deddy Corbuzier. 

Setiap acaranya menyampaikan tema-tema inspiratif yang dibawakan 

secara santai dan juga dibumbui oleh permainan Mind Games ala Deddy 

Corbuzier untuk mengorek rahasia bintang tamu. Trans7 menayangkan 

talkshow ini sesuai dengan misinya yaitu menjadi wadah ide dan aspirasi 

guna mengedukasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Trans7 

berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa serta nilai-nilai demokrasi 

dengan memperbaharui kualitas tayangan bermoral yang dapat diterima 

masyarakat dan mitra kerja.
7
 

Hitam putih ditayangkan di trans7 setiap hari senin sampai jumat 

jam 18:30 WIB. Tayangan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat 

arena tayangannya mendidik, menghibur, menarik dan sangat 

menginsprasi. Berbeda dengan talkshow lainnya, hitam putih menyajikan 

pesan dakwah yang dikemas sangat menarik dengan backsound dan efek 

suara yang membuat kesan modern, selain itu belakang ini di dalam 

episode nya selalu menghadirkan tokoh agama yaitu ustad wijayanto 

dengan dakwahnya yang sering kali mengundang tawa. 
8
 

                                                             
6 Morrisan, Jurnalistik Televisi Muthaki  (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 28. 
7 https://www.trans7.co.id/about di akses pada tanggal 15 Juni 2019 
8 Analisis Produksi Talkshow Hitam Putih Episode Syekh Ali Jabardi Trans7”, Skripsi 

Karya Ismi Khumairoh Iskandar, Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah, Jakarta Tahun 2017. 

https://www.trans7.co.id/about
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Program acara Hitam Putih episode Gus Miftah Ustadz Viral 

Dawah di Club Malam merupakan acara yang sangat menarik dan 

menghibur, selain itu acara ini juga inspiratif dan edukatif sehingga sangat 

bagus untuk dibahas. Acara ini juga mempunyai keunikan dan ciri khas 

sendiri disetiap tayangannya. Talkshow Hitam Putih termasuk dalam 

program talkshow dengan format mind reading. Dengan menghadirkan 

bintang tamu yang inspiratif dan tentunya banyak disukai masyarakat.
9
 

Genre program acara Hitam Putih ini hampir sama dengan 

tayangan talkshow pada umumnya. Yang tak biasa adalah bagaimana 

pengemasan konsep acaranya. Di sini ada talkshow, sulap, kata-kata 

mutiara, dan humor meskipun hanya sedikit. Selain itu pembahasannya  

mengenai suatu peristiwa ataupun tentang cerita seseorang yang menarik 

untuk dibahas dengan gaya host-nya yang berciri khas. Lebih menariknya 

lagi setiap harinya acara ini berganti tema sesuai dengan peristiwa up to 

date yang terjadi di masyarakat. 

Perlunya dakwah yang dilakukan Gus Miftah ini diteliti adalah 

untuk menambah keilmuan dakwah, khususnya di bidang dakwah karena 

dakwah yang dilakukan oleh ustad Gus Miftah ini sangat unik, dan 

memiliki perbedaan dengan pengajian umum, perbedaannya terletak obyek 

dakwah yaitu pengunjung cafe yang selama ini oleh masyarakat awam 

dipandang sebagi kehidupan yang buruk, kemudian dari segi fokus 

penyampaian pesan dakwah dalam pengajian di club malam tidak 

                                                             
9 https://fathurrahmanid.blogspot.com/2015/01/analisis-program-talkshow-hitam-

putih.html di akses 12 juni 2019. 

https://fathurrahmanid.blogspot.com/2015/01/analisis-program-talkshow-hitam-putih.html
https://fathurrahmanid.blogspot.com/2015/01/analisis-program-talkshow-hitam-putih.html
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memfokuskan hukum halal dan haram melainkan lebih kepada dakwah 

yang bersifat tidak mengadili kesalahan seseorang. Hal itu yang 

menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu 

penulis merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut “Pesan Dakwah 

dalam Talkshow Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah 

di Club Malam (Study Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka 

perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan 

disampaikan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pesan dakwah dalam struktrur makro Talkshow Hitam 

Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club Malam?  

2. Bagaimana pesan dakwah dalam suprestruktur Talkshow Hitam 

Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club Malam?  

3. Bagaimana pesan dakwah dalam struktrur mikro Talkshow Hitam 

Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club Malam? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pesan dakwah dalam struktrur makro Talkshow 

Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club 

Malam? 
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2. Untuk mendeskripsikan pesan dakwah dalam suprestruktur 

talkshow Talkshow Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral 

Dakwah di Club Malam?  

3. Untuk menganalisis pesan dakwah dalam struktrur mikro 

Talkshow Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah 

di Club Malam? 

D. Kegunaan Penelitian  

Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat yang peneliti paparkan. 

Berikut diantaranya:  

1. Kegunaan teoritis 

Analisis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

dakwah dan menjadi suntikan materi dalam berdakwah. Karena 

dakwah bersifat sangat luas, baik mengajak memeluk agama Islam, 

mengajak kebaikan, saling toleransi dan kepedulian antar sesama, 

sekaligus menjadi sumbangan keilmuan dalam berdakwah yaitu agar 

berdakwah bisa lebih inovatif lagi. 

2. Kegunaan praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

literatur kepustakaan khususnya untuk jenis penelitian kualitatif. 

Selain itu, Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan pengetahuan dalam berdakwah dan menghasilkan cara-cara 

berdakwah lagi yang lebih inovatif, bahkan dalam acara-acara yang 

tidak berkonsep islami sekalipun bisa diselipi sebuah pesan dakwah. 
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E. Telaah Pustaka  

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis juga melakukan telaah 

terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus 

sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan 

penelitian terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, 

penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan 

penelitian ini. 

Pertama, Skripsi berjudul “Analisis Produksi Talkshow Hitam 

Putih Episode Syekh Ali Jabardi Trans7”. Skripsi ini ditulis oleh Ismi 

Khumairoh Iskandar mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Masalah yang diangkat adalah bagaiamana proses pra produksi pada 

talkshow hitam putih di Trans7. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan 

skripsi yang penulis tulis yaitu pada program acara talkshow Hitam Putih 

yang ada di Trans7. Dan perbedaannya terletak pada episodenya
10

 

Kedua, penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Intensitas 

Mengikuti Dakwah Ustad Gus Miftah Dengan Tingkat Religiusitas 

Kalangan Pengunjung (Liquidholic) Di Cafe Liquid Yogyakarta”. Skripsi 

ini ditulis oleh Deni Wicaksono mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Masalah yang di angkat adalah adakah hubungan antara intensitas 

mengikuti dakwah ustad gus miftah dengan tingkat religious pengunjung 

                                                             
10“Analisis Produksi Talkshow Hitam Putih Episode Syekh Ali Jabardi Trans7”, Skripsi 

Karya Ismi Khumairoh Iskandar, Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah, Jakarta Tahun 2017. 
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di café liquid Yogyakarta. Skripsi ini memiliki kesamaan yang terletak 

pada objek penelitian yaitu analisis Gus Miftah, ustadz yang berdakwah 

ditempat hiburan malam. 
11

 

Ketiga, skripsi berjudul “Pesan Dakwah Dalam Talkshow Rosi 

Episode Spesial Warisan: Islam, Pancasila Dan Indonesia (Analisis 

Wacana Teun A. Van Dijk”).
12

 Skripsi ini ditulis oleh M. Rohim 

Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam  IAIN Ponorogo. Skripsi 

ini memiliki kemiripan dari segi teori dan pesan dakwah yang diangkat, 

bedanya saudara M. Rohim mengangkat talkshow Rosi.  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung 

dari objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan 

perhitungan maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka 

tetapi kata-kata. Pendekatan kualitatif menghasilkan data-data 

deskriftif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau prilaku 

serta benda yang diamati. Penelitian tersebut dijelaskan secara 

                                                             
11“Hubungan Antara Intensitas Mengikuti Dakwah Ustad Gus Miftah Dengan Tingkat 

Religiusitas Kalangan Pengunjung (Liquidholic) Di Cafe Liquid Yogyakarta”, skripsi karya Deni 

Wicaksono, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta Tahun  2014. 
12 “Pesan Dakwah Dalam Talkshow Rosi Episode Spesial Warisan: Islam, Pancasila Dan 

Indonesia (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk”, Skipsi Karya M. Rohim, Mahasiswa Jurusan 

Komunikasi Dan Penyiaran Islam  IAIN Ponorogo, Ponorogo Tahun 2017. 
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deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba 

memberikan gambaran sistematis tentang situasi, permasalahan, 

fenomena, layanan atau program.
13

  

Dalam hal ini, penulis ingin memahami dan mencari tau makna 

atau nilai-nilai yang terkandung dalam video siaran talkshow Hitam 

Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club Malam yang 

akan dijelaskan secara deskriptif. Sedangkan analisis wacana Teun A. 

Van Dijk digunakan untuk mengetahui secara detail pesan-pesan 

dakwah yang terdapat dalam talkshow tersebut. Dari penjelasan 

tersebut peneliti berupaya memberi gambaran sistematis mengenai 

Pesan Dakwah yang terdapat dalam Hitam Putih Episode Gus Miftah, 

Ustadz Viral Dakwah di Club Malam. 

2. Data dan Sumber Data  

a) Data Primer  

Data primer dari penelitian adalah profil kegiatan dan juga 

transkrip perbincangan dari talkshow Hitam Putih Episode Gus 

Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club Malam yang dianggap penting 

oleh penulis. Data tersebut penulis ambil dari video program Hitam 

Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Klub Malam 

yang di dapat melalui situs resmi Trans7 Official yaitu 

www.trans7.co.id. 

 

                                                             
13 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), 47. 

http://www.trans7.co.id/
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b) Data sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan untuk 

mendukung analisis penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut 

peneliti ambil dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan 

penelitian maupun talkshow Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz 

Viral Dakwah di Club Malam, serta beberapa situs internet yang dapat 

mendukung keabsahan data penelitian. 

c) Sumber Data  

Menurut Lofland sumber data dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis 

datanya diambil dari video asli talkshow Hitam Putih Episode Gus 

Miftah Ustadz Viral dakwah di Club Malam.
14

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

gejala yang diselidiki.
15

 Observasi merupakan suatu cara yang sangat 

bermanfaat, sistematik dan selektif dalam mengamati dan 

mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.
16

 Agar 

memperoleh data yang selektif, Observasi ini dilakukan dengan cara 

                                                             
14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), 157. 
15  Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2013),70. 
16 Restu, Asas Metodologi Penelitian, 236-237. 
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mengamati program acara program Hitam Putih Episode Gus Miftah, 

Ustadz Viral Dakwah di Club Malam yang di unduh melalui situs 

resmi Trans7 Official yaitu www.trans7.co.id kemudian 

mendengarkan interaksi, kata-kata, situasi yang terjadi, selanjutnya 

mengumpulkan data dan menganalisis pesan dakwah yang berada di 

dalamnya. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan 

bukan berdasarkan perkiraan.
17

Dalam penelitian ini, penulis 

mengambil dokumentasi dari transkip video dari talkshow Hitam 

Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club Malam. 

Ditambah dari situs web resmi Trans7 yang membahas tentang 

program acara ini. 

4. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data pada peniletian ini diperoleh dengan menggunakan 

teknik observasi dengan melihat setiap segmen program acara Hitam Putih 

Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club Malam. Data-data 

yang telah terkumpul, akan diolah dengan cara mengklarifikasinya ke 

dalam beberapa kategori sesuai dengan kategori pesan dakwah yang ada 

dalam teori. Sehingga, data-data tersebut akan lebih mudah untuk 

                                                             
17   Basrowi & Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta 

2008),158. 
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dianalisis. Selain itu untuk melengkapi data tersebut, penulis akan 

menggunakan teknik dokumentasi yakni dengan mencari beberapa 

referensi dari buku terdahulu yang serupa dengan pembahasannya, 

maupun situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data 

di analisis melalui kerangka analisis wacana Teun A. Van Dijk untuk 

mendapatkan hasil pesan dakwah dari media. Langkah-langkah yang akan 

dilakukan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:  

a. Melihat program Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral 

Dakwah di Club Malam sampai peneliti mengetahui satu persatu 

makna yang terdapat pada setiap segmen tersebut. 

b. Memahami isi dan maksud dari program Hitam Putih Episode Gus 

Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club Malam. 

c. Setelah memahami program acara tersebut, langkah selanjutnya 

adalah menganalisis tiap segmen data dan topik pembahasan lalu 

mengaitkannya dengan referensi yang didapat. 

d. Setelah melakukan analisis menggunakan analisis wacana Teun A. 

Van Dijk dari setiap segmen tersebut kemudian menarik kesimpulan 

tentang pesan dakwah yang terdapat pada progam Hitam Putih 

Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club Malam. 
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5. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
18

Sesuai dengan penelitian ini yang memusatkan penelitian pada kata-

kata dalam naskah, berupa dialog-dialog antara host dan narasumber 

dalam talkshow Hitam Putih episode Gus Miftah, Ustad Viral Dakwah Di 

Club Malam . Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis 

Wacana Model Teun A. Van Dijk, Analisis wacana adalah studi tentang 

struktur pesan dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, analisis wacana 

adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. 
19

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika 

pembahasan, agar mempermudah pemahaman terhadap poin-poin penting 

mengenai topik yang dikaji. Secara keseluruhan penelitian ini diuraikan 

dalam lima bab, yaitu: 

Bab I berisi dasar global mengenai keseluruhan isi proposal yang 

akan disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi: latar belakang 

                                                             
18  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), 244. 
19 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 48. 
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masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II berupa pembahasan mengenai kajian teori. Di antaranya 

membahas kajian teori analisis wacana Teun A. Van Dijk dan kajian teori 

dakwah meliputi pesan-pesan dakwah, dan isi/materi dakwah. Beserta, 

program acara televisi, jenis program talkshow, televisi sebagai media 

dakwah.  

Bab III membahas tentang gambaran umum penelitian yang 

diangkat oleh peneliti, program acara talkshow Hitam Putih, profil Gus 

Miftah dan deskripsi talkshow Hitam Putih episode Gus Miftah, Ustad 

Viral Dakwah Di Club 

Bab IV membahas hasil analisis pesan dakwah dari program acara 

talkshow Hitam Putih episode Gus Miftah, Ustad Viral Dakwah Di Club 

Malam dengan teori analisis wacana model Teun A. Van Dijk. 

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran 

dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pesan Dakwah  

Pesan merupakan salah satu unsur utama dalam dakwah. Tanpa ada 

pesan, kegiatan dakwah tidak memiliki arti apa-apa. Pesan dakwah adalah 

apa yang disampaikan di dalam proses kegiatan dakwah. Ada tiga dimensi 

yang saling terkait dengan istilah pesan dakwah.
1
 

Pertama, pesan dakwah menggambarkan sejumlah kata-kata atau 

imajinasi tentang dakwah yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata. 

Pada konteks ini pesan dakwah mengandung dua aspek yaitu isi pesan dan 

lambang. Isi pesan adalah pikiran, sedangkan lambangnya adalah kata-kata 

atau bahasa. 

Kedua, pesan dakwah berkaitan dengan makna yang dipresepsi 

atau diterima oleh seseorang. Makna merupakan proses aktif yang 

diciptakan dari hasil kerja sama antara sumber (pengirim pesan) dengan 

penerima pesan, pembicara dengan pendengar, atau penulis dengan 

pembaca. Pemahaman terhadap makna apa yang akan disampaikan dan 

bagaimana menyampaikan makna kepada orang lain akan membantu diri 

kita dalam memaksimalkan pengelolaan yang verbal maupun non-verbal. 

Makna tidak hanya bergantung pada pesan saja, melainkan juga 

pada interaksi antara pesan dengan pemikiran dan perasaan penerima 

pesan. Sementara, pemikiran dan perasaan penerima pesan dibangun di 

                                                             
1 Abdul basit, Filsafat Dakwah (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 140.   
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atas lingkungan sosial budaya yang bisa jadi berbeda- beda. Kata-kata 

tidaklah mengandung makna, manusialah yang menciptakan makna. 

Kosekuensi logisnya, untuk menemukan makna, tidak cukup hanya 

mengkaji kata-katanya saja, tetapi perlu melihat siapa yang memberikan 

makna tersebut. Apakah pemberi makna tersebut seorang yang 

konservatif, moderat atau liberal, akan melahirkan makna yang berbeda-

beda di antara mereka. 

Ketiga, penerima pesan dakwah yang dilakukan oleh mad’u> atau 

objek dakwah. Semua pesan dakwah memiliki peluang terbuka untuk 

dimaknai dan dipahami secara berbeda oleh penerima yang berbeda. 

Meskipun demikian, ada kesepakatan bersama (memorandum of 

understanding) antara pengirim dan penerima pesan yang memungkinkan 

proses dakwah terjadi. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa 

proses penerimaan pesan dakwah tidak bisa tercapai 100%. Banyak faktor 

yang bisa menyebabkan pesan dakwah tidak bisa diterima sepenunya oleh 

mad’u>, di antaranya karena faktor psikologis penerima pesan, situasi, 

kemampuan pengirim pesan, dan waktu penyampaian.
2
 

B. Materi/Isi Pesan Dakwah 

Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da’i 

kepada mad’u>. Materi dakwah adalah ajaran Islam yang bersumber dari 

Al-Qur’an dan Hadis. Menurut Muhyiddin, materi dakwah dapat 

dikembangkan dari prinsip; disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

                                                             
2 Ibid., 141.   
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masyarakat, disesuaikan dengan kadar intelektual masyarakat, mencakup 

ajaran Islam secara kaffah dan universal, yakni aspek ajaran tentang hidup 

dan kehidupan, merespon dan menyentuh tantangan dan kebutuhan asasi 

dan kebutuhan sekunder, dan disesuaikan dengan program umum syariat 

Islam.3 

Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi materi dakwah 

adalah ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, membahas yang menjadi 

materi dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua 

ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan materi dakwah Islam. 

Akan tetapi, ajaran Islam yang dijadikan materi dakwah itu pada garis 

besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut
4
:  

1. Akidah (keimanan) 

Aspek akidah adalah yang akan membentuk moral (akhlak) 

manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam 

dakwah Islam adalah masalah aqidah atau keimanan. Adapun materi 

akidah ini meliputi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-Nya, 

iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada rasul-Nya, man kepada hari 

akhir, iman kepada qadla dan qadar. Dalam bidang akidah ini bukan 

saja pembahasanya tertuju pada maslah-maslah yang wajib diimani, 

akan tetapi materi dakwah juga meliputi masalah-masalah yang 

                                                             
3 Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah, 316.   
4 Ibid., 317 
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dilarang sebagai lawannya, misalnya syirik (menyekutukan adanya 

Tuhan), ingkar dengan adanya Tuhan dan sebagainya.
5
 

2. Syari’ah 

Hukum atau syari’ah sering disebut sebagai cermin peradaban 

dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna maka 

peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya.  Matri 

dakwah yang bersifat syari’ah ini sangat luas dan mengikat seluruh 

umat Islam.  

Di samping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan 

moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujjah atau dalil-dalil 

dalam melihat persoalan pembaruan, sehingga umat tidak terperosok 

kedalam kejelekan, karena yang diinginkan dalam dakwah adalah 

kebaikan. Adapun materi syariah ini meliputi: ibadah (dalam arti kas), 

rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, haji), mu’amalah (dalam 

arti luas), al-Qa<nu<n, al-khas (hukum perdata) dan al-Qa<nu<n al-‘A<m 

(hukum publik).
6
 

3. Akhlak 

Materi akhlak ini diorientasikan untuk dapat menentukan baik dan 

buruk, akal, dan kalbu berupaya untuk menemukan standar umum 

melalui kebiasaan masyarakat. Karena ibadah dalam Islam sangat erat 

kaitannya dengan akhlak. Pemakaian akal dan pembinaan akhlak mulia 

                                                             
5 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), 90.  
6 Ibid., 
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merupakan ajaran Islam. Ibadah dalam Al-Qur’an selalu dikaitkan 

dengan takwa. Berarti pelaksanaan perintah Allah SWT. dan menjauhi 

larangannya. Perintah Allah SWT, selalu berkaitan dengan perbuatan-

perbuatan yang tidak baik. Kebaikan dan kebahagiaan, bagi Ibnu 

Maskawih, adalah terletak pada kemampuan untuk mengaktualisasikan 

secara sempurna.
7
 

C. Media Dakwah dan Televisi Sebagai Media Dakwah 

1. Media Dakwah  

Wasilah (Media) dakwah adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u>. Untuk 

menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan 

berbagai wasilah. Hamzah Ya’qub membagi wasilah dakwah menjadi 

lima, yaitu: 

a. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang 

menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat 

berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, dan penyuluhan. 

b. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat-

menyurat (koresponden), dan spanduk. 

c. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, dan karikatur. 

d. Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film 

slide, OHP, dan internet. 

                                                             
7 Ibid., 
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e. Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata 

yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat 

dilihat dan didengarkan oleh mad’u>.8 

Pada dasarnya dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah 

yang dapat merangsang indra-indra manusia sreta dapat menimbulkan 

perhatian untuk menerima dakwah. Semakin tepat dan efektif wasilah 

yang dipakai semakin efektif pula upaya pemahaman ajaran Islam 

pada masyarakat yang menjadi sasaran dakwah.  

Media (terutama media massa) telah meningkatkan intensitas 

kecepatan, dan jangkauan komunikasi dilakukan umat manusia begitu 

luas sebelum adanya media massa seperti pers, radio, televisi, internet 

dan sebagainya. bahkan dapat dikatakan alat-alat tersebut telah 

melakat tak terpisahkan dengan kehidupan manusia abad ini.
9
 

2. Televisi Sebagai Media Dakwah 

Dakwah memang tidak cukup bila disampaikan dengan lisan 

belaka. Ia harus didukung oleh keberadaan media, yang menjadi 

saluran penghubung antara ide dengan umat, yang menjadi elemen 

vital serta urat nadi dalam dakwah sendiri. Media di sini bisa berupa 

seperangkat alat modern, yang sering kita sebut dengan alat 

komunikasi masa. Mengapa keberadaan media menjadi sangat 

penting? Karena setiap kata yang terucap dari manusia hanya dapat 

menjangkau jarak yang sangat terbatas, sedangkan dengan 

                                                             
8 Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah, 316-317. 
9 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, 120-121. 
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memanfaatkan media atau alat-alat komunikasi massa, maka 

jangkauan dakwah pun tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, salah 

satunya adalah televisi.
10

 

Televisi merupakan salah satu media massa yang mempunyai 

pengaruh cukup efektif sebagai penyebar pesan-pesan kepada khalayak 

ramai. Kehadiran televisi sebagai media komunikasi bisa membawa 

dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana memanfaatkan 

media tersebut.
11

 

3. Program Acara Televisi Sebagai Media Dakwah 

Berdasarkan hal di atas, maka televisi sangat penting untuk 

menjadi media dakwah, atau menyalurkan pesan-pesan dakwah. Hal 

ini telah banyak dilakukan di indonesia. Pada umumnya lembaga 

penyiaran televisi di indonesia menyediakan waktu untuk kegiatan 

dakwah, seperti adzan magrib, atau acara-acara khusus pada bulan 

Ramadhan, dan hari raya idulfitri dan iduladha. Televisi dapat juga 

bermanfaat sebagai media yang menyajikan dialog-dialog tentang 

berbagai masalah yang dihadapi oleh ummat Islam.
12

 

Salah satu program yang bisa diselipi pesan dakwah adalah 

program acara talk show. Program talk show atau perbincangan adalah 

program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas 

topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara (host). 

                                                             
10 Fathul Bahri An-Nabiry, Meneliti Jalan Dakwah (Jakarta: Amzah, 2008), 235-236.   
11 Samsul Munir Amin, Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam, 192.   
12 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 112-123..  
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Mereka diundang adalah orang-orang yang berpengalaman langsung 

dengan peristiwa atau topik yang diperbincangkan atau mereka yang 

ahli dalam masalah yang tengah dibahas. 
13

 

Sebagai produk media, talk show dapat menjadi ‘teks’ budaya yang 

berinteraksi dengan pemirsanya dalam produksi dan pertukaran makna. 

Sebagai sebuah proses dialog, talk show akan memperhatikan masalah 

efisiensi dan akurasi, pada aspek: kontrol pembawa acara, kondisi 

partisipan dan even evaluasi audiens.  Talk show mempunyai ciri 

tipikal: menggunakan percakapan sederhana (casual conversation) 

dengan bahasa yang (universal) untuk menghadapi heterogenitas 

khalayak. Tema yang diangkat mestilah benar-benar penting atau 

dianggap penting untuk diketahui khalayak atau setidaknya menarik 

bagi pemirsanya. Wacana yang diketengahkan merupakan isu (trend) 

yang sedang berkembang dan hangat di masyarakat. 

Berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 

009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Peny Program Siaran 

Komisi Penyiaran Indonesia pada Pasal 8 disebutkan bila program talk 

show termasuk di dalam program faktual. Adapun pengertian program 

faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi. 

Istilah Talkshow adalah aksen dari bahasa inggris di Amerika. Di 

Inggris sendiri, istilah Talkshow ini biasa disebut Chat Show. 
14

 

                                                             
13 Morrisan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi, 222.   
14 http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-01111-MC%20Bab2001.pdf, 

di akses 20 April 2019. 

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-01111-MC%20Bab2001.pdf
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Pengertian Talkshow adalah sebuah program televisi atau radio 

dimana seseorang ataupun group berkumpul bersama untuk 

mendiskusikan berbagai hal topik dengan suasana santai tapi serius, 

yang dipandu oleh seorang moderator. Kadangkala, Talkshow 

menghadirkan tamu berkelompok yang ingin mempelajari berbagai 

pengalaman hebat. Di lain hal juga, seorang tamu dihadirkan oleh 

moderator untuk berbagi pengalaman. 

D. Analisis Wacana Teun A Van Dijk 

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam 

komunikasi. Lebih tepatnya lagi, analisis wacana adalah telaah mengenai 

aneka fungsi (pragmatik) bahasa.
15

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori analisis wacana Teun A Van Dijk. Van Dijk membagi 

kerangka analisis terdiri dari tiga struktur yang masing-masing bagian 

saling mendukung, tiga tingkatan tersebut yaitu: 

a) Struktur makro, merupakan makna global atau umum dari suatu teks 

yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. 

b) Suprestruktur adalah kerangka teks, bagaimana struktur dan elemen 

wacana itu disusun dalam teks secara utuh.  

c) Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan 

menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase yang 

dipakai dan sebagainya.
16

 

                                                             
15 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 48. 
16 Ibid., 75-76. 
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Struktur/elemen wacana yang dikemukakan Van Dijk ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Struktur  

Wacana 

Hal yang di amati Elemen 

Struktur makro TEMANTIK 

(apa yang dikatakan) 

Topik 

Superstruktur SKEMANTIK 

(bagaimana pendapat bisa 

disusun dan dirangkai) 

Skema 

Struktur Mikro SEMANTIK 

(makna yang ingin 

ditekankan dalam teks berita) 

Latar, Detail, 

maksud 

Struktur mikro SINTAKSIS 

(bagaimana pendapat 

disampaikan) 

Bentuk kalimat, 

Koherensi, Kata 

Ganti 

Struktur mikro STILISTIK 

(pilihan kata apa yang 

dipakai) 

Leksikon 

Struktur mikro RETORIS 

(bagaimana dan dengan cara 

apa penekanan dilakukan) 

 

Dalam pandangan ini Van Dijk, segala teks bisa dianalisis dengan 

menggunakan elemen tersebut. Meski terdiri atas berbagai elemen, semua 
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elemen itu merupakan suatu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung 

satu sama lainnya. Untuk memperoleh gambaran atas elemen-elemen 

tersebut berikut penjelasan singkatnya: 

1) Temantik 

Secara harfiah, tema berarti sesuatu yang telah diuraikan. Tema 

disebut juga topik. Topik berperan menunjukkan informasi penting 

atau inti pesan yang ingin disampaikkan oleh komunikator.
17

 

2) Skematik 

Topik menunjukkan makna umum dari suatu wacana, 

sedangkan struktur skematik menggambarkan bentuk umum dari suatu 

teks. Bentuk wacana secara umum disusun dengan jumlah kategori 

seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan masalah, penutup 

dan sebagainya. struktur skematik memberikan tekanan bagian mana 

yang didahulukan dan bagian mana yang bisa dikemudiankan. 

3) Semantik 

Semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna 

satuan lingual, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. 

Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal, 

yaitu makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungan 

antar proposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu 

bangunan teks. Semantik tidak hanya mendefinisikan bagian mana 

yang penting dari struktur wacana, tetapi juga menggiring ke arah sisi 

                                                             
17 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 74. 
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tertentu dari suatu peristiwa. Semantik selalu menggambarkan diri 

sendiri atau kelompok sendiri secara positif, dan menggambarkan 

kelompok lain secara buruk.
18

 

4) Sintaksis 

Secara etimologis, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani 

sun yang berarti “dengan” dan tattein yang berarti menempatkan. Jadi, 

sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-

kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis, menurut Ramlan, 

ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarkan seluk 

beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. 

5) Stilistik 

Pusat perhatian stilistika adalah style, yaitu cara yang 

digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan 

maksudnya dengan menggunakan bahasa sarana. Sehingga, style dapat 

diartikan sebagai gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara menggunakan 

bahasa dalam konteks tertentu, oleh orang tertentu, dan untuk maksud 

tertentu
19

. 

6) Retoris 

Strategi dalam level retoris adalah gaya yang diungkapkan 

ketika seseorang berbicara atau menulis, misalnya dengan memakai 

kata yang berlebihan (hiperbolik) atau bertele-tele. Retoris 

mempunyai fungsi persuasif dan berhubungan erat dengan bagaimana 

                                                             
18 Eriyanto, Analisis Wacana, 228. 
19 http://yullieatrissdhianna.blogspot.com/2015/06/analisis-wacana-berdasarkan-teori-

teun.html 

http://yullieatrissdhianna.blogspot.com/2015/06/analisis-wacana-berdasarkan-teori-teun.html
http://yullieatrissdhianna.blogspot.com/2015/06/analisis-wacana-berdasarkan-teori-teun.html
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pesan itu disampaikkan kepada khalayak. Strategi retoris juga muncul 

dalam bentuk interaksi, yaitu bagaimana pembicara menempatkan 

dirinya di antara khalayak, apakah menggunakan gaya formal, 

informal, atau gaya santai dalam menampilkan dirinya.
20

 

                                                             
20 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 84. 
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 BAB III 

PROGRAM ACARA HITAM PUTIH EPISODE GUS MIFTAH, USTADZ 

VIRAL DAKWAH DI CLUB MALAM 

A. Profil Program Acara Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral 

Dakwah di Klub Malam 

1. Latar Belakang Program Acara Hitam Putih  

Hitam putih merupakan program NONFIKSI. Talkshow dengan 

format mind reading, yang sudah tayang sejak oktober 2010. 

Ditayangkan setiap Senin-Jumat jam 19.00 WIB yang merupakan Prime 

Time. Program hitam putih dengan aksi-aksi menarik khas Deddy 

Corbuzier, diselipkan disetiap segmen talkshow ini. Kejahilan, 

kemahiran & ketajaman Host dalam mengatur permainan pikiran akan 

mengundang gelak tawa. Program ini sendiri membuat content 

pembahasan beraneka ragam, baik dari kalangan, profesi, hal unik, 

realitas kehidupan, celebrity, bahkan sensasi, yang terdapat dan bahas 

dalam program ini, merupakan Variety Show yang menayangkan materi 

acara yang edukatif, inspiratif dan menghibur.
1
 

Durasi program ini sekitar 60 menit, dengan 4 segmen masing-

masing berdurasi sekitar 10-17 menit, di awali dengan tema yang akan 

dibahas dan selanjutnya perkenalan dengan tokoh disetiap segmen yang 

diawali dengan ‘Gimmick’ berupa video ulasan, adegan yang dramatis 

                                                             
1  https://id.wikipedia.org/wiki/Hitam_Putih_(acara_TV) di akses pada tanggal 06 mei 

2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hitam_Putih_(acara_TV)
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yang memancing suasana hati penonton dari pembahasan tersebut yang 

disusun secara rapih pada setiap segmen lalu narasumber bercerita 

tentang latar belakang dirinya mulai dari awal karirnya sampai hobi dan 

kebiasaan bahkan kisah mengharukan dan menggelitik juga dipaparkan 

disetiap segmen, disinilah point dimana acara talkshow benar-benar 

sangat menarik.
2
 

Program talkshow ini terbilang sukses, perkembangannya cukup 

pesat dan ratingnya pun dapat dipastikan tinggi. Bisa dikatakan bahwa 

program ini berhasil merebut hati masyarakat. Pada awalnya, bintang 

tamu yang hadir biasa saja. Dalam artian bintang tamu tersebut punya 

peran besar (bahkan legendaris) didunia hiburan, akan tetapi mereka 

luput dari agenda setting media yang terjadi belakangan. Itu artiya Hitam 

Putih kurang mengikuti aktualitas pemberitaan. Kini Hitam Putih mulai 

berani berbeda. 
3
 

Adapun identitas dan karakter talkshow Hitam Putih sebagai berikut: 

a. Target audiens adalah dewasa dan anak-anak, karena waktu 

penayangan adalah pada saat keluarga sedang berkumpul setelah 

makan. 

b. Naskahnya menggunakan outline script yang mencakup apa yang 

harus dilakukan pengisi acara, dan dapat diarahkan selama 

berjalannya proses produksi melalui program director atau floor 

director. 

                                                             
2
 Ibid., 

3  https://id.wikipedia.org/wiki/Hitam_Putih_(acara_TV) di akses pada tanggal 12 Mei 

2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hitam_Putih_(acara_TV)
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c. Format talkshow hitam putih adalah NONFIKSI (NONDRAMA) 

karena bintang tamu yang dihadirkan adalah orang-orang yang 

menginspirasi lewat jalan cerita mereka. 

Signature talkshow hitam putih sangat attractive sekali dimana sub 

dalam hitam putih juga ikut ditampilkan, 1 sampai 7 detik diantaranya 

Anu sang pianis dan Billy Beatbox sebagai instrument pelengkap 

ditambah dengan teks yang menerjemahkan sesuatu yang berbeda 

sengan talkshow lainnya.
4
 

2.  Profil Gus Miftah 

KH. Miftah Maulana Habiburrahman, atau yang lebih dikenal 

dengan Gus Miftah, ia lahir di Lampung 5 Agustus 1981 adalah sosok 

kyai nyentrik asal Yogyakarta, yang pernah menjadi kontroversi setelah 

video dirinya yang berceramah disebuah club malam viral dimedia sosial, 

sehingga banyak yang mencibir. Ia berdakwah dengan pendekatan 

persuasif, selalu mengajak melakukan kebaikan, dan mendekatkan diri 

kepada Allah. Namun hal itu tidaklah mudah, ada yang tidak setuju dan 

menentang Gus Miftah, sampai-sampai beliau diancam akan dibunuh. 

Menurutnya, selalu ada hal baik, dibalik sesuatu yang terlihat buruk. 

Dalam dakwahnya Gus Miftah juga bersikap sabar, dan kerja keras dalam 

melakukan dakwahnya dilokalisasi dan juga tempat-tempat hiburan 

malam lainnya.
5
 

                                                             
4 Ibid., 
5  Viva Newstaiment, profil Gus Miftah, https://www.viva.co.id/siapa/read/953-gus-

miftah, diakses pada tanggal 07 Juli 2019. 

https://www.viva.co.id/siapa/read/953-gus-miftah
https://www.viva.co.id/siapa/read/953-gus-miftah
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Dalam melakukan aktivitas dakwahnya Gus Miftah memiliki cara 

tersendiri. Ia menyasar ke tempat-tempat yang dianggap “ kotor” atau 

maksiat. Pada awalnya, Gus Miftah mendapatan curhat dari salah satu 

pekerja malam di diskotik yang ingin mengaji. Kemudian ia 

memberanikan diri untuk datang ke tempat tersebut dengan menghadap 

ke managemennya untuk mengadakan pengajian ditempat tersebut.
6
 

Setelah berdakwah keluar masuk ditempat-tempat malam, ia 

mendirikan Pondok Pesantren “Ora Aji” di Tundan, Purwomartani, 

Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada tahun 2011. Nama pondoknya pun 

berbeda dengan nama pesantren pada umumnya. Ia memilih nama Ora 

Aji yang diambil dari bahasa jawa yang bermakna tidak berarti. 

Maksudnya, taka da seorangpun yang berarti di mata Allah selain 

ketakwaan. Selain mengasuh pondok Ora Aji, da’i muda kondang ini 

juga menggelar pengajian umum di pesantrennya. Banyak artis, tokoh 

nasional juga ikut mnegaji ditempatnya. Gus Miftah sadar bahwa 

kehadiranya tak hanya dipesantren, ia pun berdakwah di luar pesantren 

baik menhadiri undangan atau tempat binaanya. Namun ada hal unik dari 

ceramah Gus Miftah ini. Ustadz atau Kyai lain biasanya berceramah 

ditempat khusus majelis, masjid, atau lapangan terbuka, tapi Gus Miftah 

berceramah ditempat-tempat wanita malam, seperti club malam, kafe dan 

diskotik. Bahkan ia juga menggelar pengajian dilokalisasi Sarkem atau 

Pasar Kembang Yogyakarta. Namanya makin popular saat aktivitas 

                                                             
6 Ibid., 
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dakwahnya diclub malam viral dimedia sosial. Sebab pemandangan 

pengajian menjadi kontra karena jamaah nya berpakaian seksi.
7
 

Gus miftah tak ambil pusing meski ada yang menetangnya. Ia pun 

terus mempunyai niat baik, bahwa manusia bias berubah. Jamaahnya 

jangan dilihat dari pakaian dan penampilan luarnya semata. Justri mereka 

yang ikut pengajian terlihat khusyuk saat Gus Miftah menyampaikan 

materi ceramahnya. Dalam ceramahnya ia selalu mengajak jamaahnya 

untuk bermesraan dengan Allah dengan cara bersholawat bersama dan 

mengajaknya shalat berjamaah bersama.
8
 

B. Transkrip Program Acara Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz 

Viral Dakwah Di Club Malam 

Acara talkshow Hitam putih yang tayang di Trans7, sebagai televise 

berita dan inspirasi Indonesia talkshow hitam putih hadir sebagai sebuah 

talkshow yang menghadirkan narasumber yang unik dan menginspirasi 

yang akan membahas isu-isu berita hangat yang dikemas secara ringan. 

Pada talkshow ini mengungkap sebuah fakta dan informasi dari 

narasumber yang mendidik dan menginspirasi Indonesia. Meski bukan 

acara yang bersifat Islami atau agamis, talkshow hitam putih juga 

memiliki pesan-pesan yang sangat menginspiratif yang dibawakan 

langsung oleh ustadz Wijayanto yang teselip disetiap episodenya. 
9
 

                                                             
7  Viva Newstaiment, profil Gus Miftah, https://www.viva.co.id/siapa/read/953-gus-

miftah, diakses pada tanggal 07 Juli 2019 
8 Ibid., 
9  https://id.wikipedia.org/wiki/Hitam_Putih_(acara_TV) diakses pada tanggal 12 juli 

2019. 

https://www.viva.co.id/siapa/read/953-gus-miftah
https://www.viva.co.id/siapa/read/953-gus-miftah
https://id.wikipedia.org/wiki/Hitam_Putih_(acara_TV)
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Penulis memilih talkshow hitam putih episode Gus Miftah, ustadz viral 

dakwah diclub malam yang tayang 26 september 2018 karena menurut 

penulis dalam talkshow tersebut memiliki sebuah pesan dakwah yang 

disampaikan langsung oleh salah satu ustadz nyentrik yang sempat viral 

dimedia sosial yaitu KH. Miftah Maulana Habiburrahman yang lebih 

dikenal dengan Gus Miftah. 

Dalam tayangan ini memiliki 4 segmen, namun yang peneliti analisis 

adalah segmen 1 dan segmen 2. Pada segmen satu dan dua berdurasi 12 

menit 47 detik. Dalam segmen pertama acara dibuka dengan dakwah Gus 

Miftah yang berdurasi 2 menit 47 detik. Dalam dakwahnya ini Gus Miftah 

membahas tentang keimanan dan ketakwaan. 

Gusmiftah:“Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakaatuh, 

Hamdan wa syukron lillah. Laa haula wa laa quwwata illa billah. 

Saya pernah ditanya, ”saya seorang pemabuk dulu Gus. Apakah 

sholat saya diterima oleh Allah. Apakah ada pahalanya ketika saya 

bertaubat dari mabuk. Jawaban Gus Miftah sederhana “mohon maaf 

gus miftah bukan panitia pahala. Artinya apa kita menyembah Dia 

karena kita cinta dengan Allah, kita berpasrah soal diterima atau 

tidak, itu bukan urusan kita tapi urusan Allah. Makanya begini, 

mumpung ini bulan muharram, satu bulan dimana taubatnya nabi 

adam diterima oleh Allah, nabi musa diselamatkan oleh Allah dibulan 

muharram, nabi yusuf dibebaskan dari penjara dibulan muharram. 

Maknya kita minta sama Allah, siapapun kalian yang minta sama 

Allah pasti dikasih sama Allah. Ini yang hadir jomblo-jomblo, saya 

doakan kalian sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir, 

berakhirnya dimana? Kalau tidak dipelaminan minimal dipemakaman, 

InsyaAllah. Ya kita sama-sama berdoa, mas deddy kita doakan supaya 

panjang umur, amin. Jadi orang sedunia yang mati, mas deddy yang 

hidup sendiri,amin. Jadi apa kita perlu menjaga keimanan ini, artinya 

apa? Tuhan itu hadir untuk mereka yang berdosa bukan mereka yang 

sok suci. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat 

yang mau tobat, bukan orang yang sok baik, tapi pada akhirnya 

tersesat. Maka saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, 

motivasimu itu ibadah itu apa untuk Allah, soal diterima atau enggak, 
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itu bukan urusan kita tapi urusan Allah. Maka dibutuhkan tawakkal, 

waala robbihi yatawakkalun. Ada cerita untuk kawan-kawan. Ada 

seorang kyai yang suka berburu. Setelah jumatan berangkat kehutan 

ketemu harimau ditembak sama dia. Ternyata apa? Harimaunya kebal. 

Ditembak lagi dieeer kebal. Sampai pelurunya habis. Akhirnya apa 

yang terjadi? Dan akhirnya pak kyai dikejar oleh harimau. Begitu 

dikejar harimau, ketemu jurang. Pilihannya Cuma dua, yang satu 

masuk jurang atau dimakan harimau. Akhirnya pak kyai mengangkat 

tangannya sambil berdoa. YaAllah kalo saya harus mati dimakan 

harimau, matikan aku dalam keadaan khusnul khotimah, dan akhirnya 

harimau tidak memakan pak kyai. Harimaunya kemudian mengangkat 

kedua kaki depannya, dan kemudian beliau pak kyai bertanya, kenapa 

kamu tidak memakan saya, yang sabar pak kyai (jawab harimau), saya 

juga sedang berdoa, kemudan pak kyai bertanya, “kamu doa apa?” 

Allahumma bariklana doa mau makan pak kyai (jawab harimau). 

Terimakasih, wassalamualaikum wr.wb. 

 Kemudian setelah membuka acara tersebut dengan dakwahnya, 

Gus Miftah langsung disambut dan dipersilahkan oleh Host dan Co-

Host yaitu Deddy Corbuzier dan Riko Ceper. Setelah itu Host dan Co-

Host mengomentari bahwa yang disampaikan Gus Miftah sangat 

mengena hati. 

Lalu Deddy memperkenalkan siapa Gus Miftah ini melalui sebuah 

cuplikan video profil  yang sudah disiapkan oleh tim Hitam Putih.  

“KH. Miftah Maulana Habiburrahman, atau yang lebih 

popular disapa gus miftah, adalah sosok kyai nyentrik asal 

Yogyakarta, yang menjadi kontroversi. Setelah video dirinya 

tengah berceramah disebuah klub malam, viral dimedia sosial, 

banyak yang mencibir. Namun tak sedikit yang memberikan pujian, 

atas aksinya yang tidak biasa. Gus Miftah sendiri, sudah sejak 

belasan tahun lalu, memulai aksi dakwahnya diberbagai tempat 

hiburan malam, termasuk kawasan lokalisasi. Menurutnya, selalu 

ada hal baik, dibalik sesuatu yang terlihat buruk”.
10

 

 

Sesudah perkenalan kemudian masuk dalam sesi talkshow atau 

tanya jawab. Dalam sesi tersebut host bertanya terkait video viralnya 

                                                             
10 Hitam Putih/Lampiran/Transkrip/260918/Trans7 
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ketika berdakwah disalah satu lokalisasi dan tempat hiburan malam. 

Kemudian Gus Mitah menceritakan bahwa dirinya berdakwah 

ditempat-tempat tersebut sudah belasan tahun sejak dirinya masih 

menjadi mahasiswa.  

“Kita nggak nyangka mas, karena saya dilokalisasi sudah 

empat belas tahun sejak mahasiswa, sejak saya imut-imut mas, 

sekarang amit-amit (disertai humor). Sudah empat belas tahun 

berdakwah di kafe-kafe, night club dan salon- salon plus sudah 

dua belas tahun.  Jadi kalau hari ini geger wallahua’lam kita 

nggak tau, ya gak masalah, itu diluar pengetahuan kita. Jadi kalau 

kemudian hari ini pengen tenar karena ini, ya enggak lah. Sudah 

lama juga, sudah empat belas tahun”.
11

 

 

Tidak sampai di situ saja, ia juga bercerita pada saat dirinya 

berdakwah dilokalisasi ada seseorang yang mengancam akan 

membunuh dirinya, apabila ia terus menerus berdakwah ditempat itu. 

Namun dengan usaha yang dilakukan Gus Miftah dengan kesabaran, 

keteguhan, dan imannya ingin mengubah suatu kemaksiatan menjadi 

sebuah kebaikan, seseorang tersebut akhirnya mendapatkan hidayah 

dan mengikuti kegiatan dakwah Gus Miftah dan hingga kini menjadi 

santrinya. 

“Semua orang butuh Tuhan. Semua orang butuh 

bermesraan dengn Tuhan, kemudian saya katakana begini, kalian 

boleh menghinaku, kalian boleh menghujatku. Tapi ingat, ini 

caraku ini metodologiku. Kalian boleh menginaku, tapi jangan 

pernah ganggu anak-anak itu untuk kembali bermesraan dengan 

tuhan. Dan kalau kemudian dipermasalahan karna pakaiannya 

seksi, itu sebenernya saltum (salah kostum) saja sih (disertai 

humor)”.
12

 

 

                                                             
11 Ibid., 
12 Hitam Putih/Lampiran/Transkrip/260918/Trans7 
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Gus Miftah juga menceritakan tentang  dirinya yang tidak akan 

menghakimi orang lain, yang bisa mengahakimi hanya Allah SWT. 

Dalam sela-sela ceritanya dia juga menggunakan lelucon yang pasti 

semakin menarik perhatian audiens. 

“Oh ya saya tidak bisa menghakimi, yang bisa menghakimi 

hanya Allah, alaiysaallahu bi ahkamil hakimin, yang bisa menjadi 

hakim itu hanya Allah. Contoh begini, anak-anak bertanya (?) 

kitakan kalau mabuk shalatnya gak diterima 40 hari, jawaban saya 

sederhana “itu hadistnya orang normal kalau kalian kan orang up-

normal, kalau nunggu gak mabuk tiap hari kalian minum mas”.
13

 

 

Lalu deddy corbuzier melanjutkan pertanyaan, apakah pada saat 

berdakwah dilokalisasi pernah digoda dengan salah satu pekerja yang 

ada ditempat tersebut. Sempat hampir tergoda, namun dengan 

keteguhan hati dan kekuatan iman, Gus Miftah tetap berdakwah, dan 

mengghiraukan orang-orang yang berusaha menggodanya. 

“Dulu awal-awalnya sering, ya mohon maaf mereka pakai 

pakaian yang sexy. Yang bawah naik ke atas yang atas turun 

kebawah. Mereka godain biasa “pak ustad” tapi ya bener-bener 

gitu. Tapi itu kan aurat, berarti anda melihat aurat? Ya sorry to 

say, di mall banyak kayak gitu, dijalan banyak, nggak harus di 

café kan. Pertanyaannya gini,  Ketika saya ngaji lokalisasi, 

apakah gus nggak pengen kayak gitu? Ingin, tapi kan kita punya 

iman. Ngempet dong. Temen saya bilang, “itukan ngaji paling 

menyenangkan sedunia gus”. “Lha kenapa?” “isinya berpahala, 

matanya bervitamin”(humor)“ya nggak seperti itulah”.
14

 

 

 Setelah Gus Miftah viral disosial media terkait video dakwahnya 

dilokalisasi, hal itu menjadi kontroversi dari berbagai kalangan. 

Bahkan tak sedikit yang mencibir, karena banyak yang menganggap 

bahwa aksinya tidak pantas dilakukan. Meski banyak yang kontra 

                                                             
13 Ibid., 
14 Ibid., 
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dengannya, namun Gus Miftah tetap terus menjalani niat baiknya 

untuk membantu orang-orang yang sedang tersesat dan ingin 

membuatnya bertaubat. 

“Saya memahami begini, sesuatu yang hari ini lazim itu 

berangkat dari ketidaklaziman. Contoh begini batik, batik itukan 

dulu identitas seorang perempuan untuk daster. Pertama kali batik 

dibuat baju untuk laki-laki orang bilang “loh daster kok dipakai 

cowok?” awal mulanya dulu sejarah batik. Tapi akhirnya 

kemudian kenapa hari ini menjadi sebuah kelaziman, yang dulunya 

tidak lazim kini menjadi lazim. Bisa jadi yang hari ini saya lakukan 

itu tidak lazim, tapi suatu saat akan menjadi sebuah kelaziman. 

Selama saya tetap bisa mengontrol diri, menjaga diri sesuai 

dengan niatan saya awal, bahwa mereka butuh Allah, saya butuh 

Allah, mereka butuh Allah tapi kesempatan mereka lebih langka 

dibandingkan saya, maka saya menjemput bola kepada mereka. 

Maka saya bilang, saya ini copet mas, tapi bedanya saya dengan 

copet terminal mereka kurang cerdas dikit, karena apa? Yang 

dicopet mereka itu dompetnya. Saya copet yang saya copet bukan 

dompetnya tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan 

dompetnya yang lainnya dikasih bro”.
15

 

 

Selain aksinya berdakwah ditempat hiburan malam, Gus Miftah 

juga memiliki sebuah pondok pesantren yang sebagian para santrinya 

tak lain adalah mantan preman dan pekerja malam yang ia bawa dari 

lokalisasi, tempat Gus Miftah berdakwah. 

“Tidak semuanya. Ada yang mahasiswa, ada yang terapis, 

rata-rata dari mereka ada yang bekerja di puskesmas. Apa itu 

puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas (humor.) Di karaoke 

keluarga juga iya. Bukan mereka rata-rata kerjanya mewarnai 

mas, mewarnai rumah tangga orang lain (humor) ya nggak juga 

lah. Kita bina seperti mantan napi ke pondok boleh dan 

Alhamdulillah semua kita kasih free. Siapapun boleh datang 

selama mereka pengen kenal dengan Allah”. 
16

 

 

                                                             
15 Hitam Putih/Lampiran/Transkrip/260918/Trans7 
16 Ibid., 
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Pada segmen satu dan dua bedurasi 12 menit 45 detik Gus 

Miftah menceritakan perjalanan dakwahnya mulai dari banyak 

yang menentang, digoda, bahkan diancam akan dibunuh, namun 

dengan keteguhan hati dengan niat baik ingin membantu orang-

orang yang tersesat, Gus Miftah tidak putus asa begitu saja, ia terus 

melakukan dakwahnya dilokalisasi dan tempat-tempat hiburan 

malam. Dalam akhir perbincangan Gus Miftah juga menyampaikan  

 “Saya sampaikan kepada anak-anak, Tuhan menciptakan 

Miftah untuk tidak menjadi terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah 

kepada mereka yang belum kenal”.
17

  

 

Dalam segmen akhir Gus Miftah mengajak seluruh 

masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa 

menjaga keimananan. Pesan tersebut sekaligus menutup 

perbincangan antara host dan narasumber Hitam Putih episode Gus 

Miftah ustadz viral dakwah diclub malam, pada segmen 

selanjutnya dilanjutkan dengan nerasumber yang berbeda yaitu 

santri dari Gus Miftah. 

 

 

 

                                                             
17 Hitam Putih/Lampiran/Transkrip/260918/Trans7 
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BAB IV 

ANALISIS PESAN DAKWAH DALAM TALKSHOW HITAM PUTIH, 

EPISODE GUS MIFTAH, USTADZ VIRAL DAKWAH DI CLUB MALAM 

Dari semua data diatas dapat diketahui bahwa pembahasan wacana 

pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan konteks-konteks 

yang terdapat dalam teks. Menurut Van Dijk, penelitian atas wacana tidak 

cukup didasarkan atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik 

produksi yang harus diamati. Pesan dakwah yang tedapat dalam talkshow 

cerita Gus Miftah ustadz viral dakwah diclub malam sesuai dengan skema 

Van Dijk, keranga wacana terdiri dari tiga bagian, yaitu struktur makro, 

superstruktur dan struktur mikro. Yang semuanya berhubungan dan saling 

melengkapi.
1
 

A. Pesan Dakwah dalam Struktur Makro/Temantik Program Talkshow 

Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club 

Malam 

Tema adalah suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis 

melalui tulisannya.
2
  Tema atau topik bisa disebut sebagai gagasan inti, 

atau isu utama menunjukan informasi penting atau isi pesan yang ingin 

disampaikan oleh penulis/pembicara.
3
 Dalam talkshow hitam putih trans7 

yang tayang 26 september 2018 topik ulama penulis tentang gus miftah 

yang berdakwah ditempat yang tidak lazim pada umumnya. Dalam 

talkshow tersebut gus miftah diundang dengan beberapa santrinya sebagai 

                                                             
1 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009) 73. 
2 Ibid., 75. 
3 Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, 229. 
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bintang tamu dalam talkshow hitam putih. Gus miftah menceritakan 

pengalamannya yang berdakwah ditempat yang tidak lazim, ia juga 

memberikan motivasi terhadap da’i lainnya bahwa berdakwah itu boleh 

dimana saja seperti yang dilakukannya. Gus Miftah mengungapkan bahwa 

dirinya sudah belasan tahun berdakwah ditempat seperti itu, dalam 

aktivitas dakwahnya banyak orang yang mencibir dan tak sedikit yang 

memberikan pujian terhadap apa yang dilakukan nya. 

Pesan dakwah dalam struktur makro ini, sesuai dengan pengertian 

tema atau topik diatas adalah bahwa dakwah bisa dilakukan dimana saja 

dan kapan saja seperti yang lakukan oleh Gus Miftah yaitu berdakwah di 

tempat lokalisasi dan tempat hiburan malam. Untuk semua masyarakat 

Indonesia khususnya bagi para da’I bahwasanya, berdakwah bisa  

kapanpun dan dimanapun kita berada, itupun dengan cara yang baik juga 

dan dalam berdakwah kita tidak boleh menghakimi seseorang yang 

berbuat maksiat, seperti yang dikatakan Gus Miftah “Karena yang berhak 

menghakimi hanya Allah, ‘alaiysallah hu bi ahkamil hakimin. Yang bisa 

menghakimi hanya Allah. Mana yang benar mana yang salah itu bukan 

urusan kita, itu urusan Allah”.
4
 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, seberapa besar dosa 

yang telah dilakukan seseorang, tetap kendalikan hati untuk tidak pernah 

menghakimi. Karena saat ini mereka sedang tersesat dalam jalan yang 

salah, dan Allah sebenarnya memberi kita kode untuk membantunya, 
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maka jadikan pertemuan kita dengannya sebagai jalan kebaikan untuk 

mendapat ridho-Nya. 

B. Pesan Dakwah dalam Superstruktur/ Sekemantik Program Talkshow 

Hitam Putih Episode Gus Miftah Ustadz Viral Dakwah di Club 

Malam  

Skemantik menggambarkan bentuk umum dari suatu teks, teks atau 

wacana mempunyai alur atau skema dari pendahuluan sampi akhir sebagai 

upaya penataan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa 

dikemudiankan.
5
 Bentuk umum itu disusun dengan sejumlah kategori 

pembagian umum seperti pendahuluan, isi, penutup.
6
 

Upaya penetaan mana yang harus didahulukan dan bagian mana 

yang bisa dikemudiankan adalah strategi untuk menyembunyikan 

informasi penting. Dalam talkshow Hitam Putih dengan episode Gus 

Miftah ustadz viral dakwah di club malam juga menggunakan struktur 

skemantik, menurut Van Dijk skemantik dalam buku analisis wacana 

Eriyanto dapat berupa: 

1. Pendahuluan/ Perkenalan Talkshow Hitam Putih Episode Gus 

Miftah Ustadz Viral Dakwah di Club Malam  

Pendahuluan dalam talkshow Hitam Putih episode Gus Miftah 

ustadz viral dakwah di club malam menampilkan tayangan dakwah dan 

juga perkenalan dengan bintang tamu. 

                                                             
5 Alex Sobur, Analisis Teks Media,76. 
6 Eriyanto, Analisis Wacana, 229. 
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Opening tampilan Hitam Putih 

dibuka dengan ceramah dari 

Gus Miftah (Bintang Tamu) 

 

Host menyambut bintang tamu 

lalu diperkenalkan melalui 

cuplikan video singkat  

 

Dalam acara talkshow hitam putih yang tayang 26 

september 2018 Gus Miftah membuka acara dengan ceramah 

singkatnya yang santai dan dicampuri humor sehingga yang 

menyaksikan program tersebut bisa menikmati dengan santai dan 

mudah menangkap apa yang disampaikan olehnya.  

Gus miftah: “Assalamualaikum warahmatullahiwa 

barakaatuh, Hamdan wa syukron lillah. Laa haula wa laa quwwata 

illa billah. Saya pernah ditanya, ”saya seorang pemabuk dulu,  

Gus.. Apakah sholat saya diterima oleh Allah. Apakah ada 

pahalanya ketika saya bertaubat dari mabuk. Jawaban Gus Miftah 

sederhana “mohon maaf gus miftah bukan panitia pahala. Artinya 

apa kita menyembah Dia karena kita cinta dengan Allah, kita 

berpasrah soal diterima atau tidak, itu bukan urusan kita tapi 

urusan Allah. Makanya begini, mumpung ini bulan muharram, satu 

bulan dimana taubatnya nabi adam diterima oleh Allah, nabi musa 

diselamatkan oleh Allah dibulan muharram, nabi yusuf dibebaskan 

dari penjara dibulan muharram. Maknya kita minta sama Allah, 

siapapun kalian yang minta sama Allah pasti dikasih sama Allah. 

Ini yang hadir jomblo-jomblo, saya doakan kalian sejomblo-

jomblonya kalian pasti akan berakhir, berakhirnya dimana? Kalau 

tidak dipelaminan minimal dipemakaman, InsyaAllah. Ya kita 

sama-sama berdoa, mas deddy kita doakan supaya panjang umur, 

amin. Jadi orang sedunia yang mati, mas deddy yang hidup 
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sendiri,amin. Jadi apa kita perlu menjaga keimanan ini, artinya 

apa? Tuhan itu hadir untuk mereka yang berdosa bukan mereka 

yang sok suci. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli 

maksiat yang mau tobat, bukan orang yang sok baik, tapi pada 

akhirnya tersesat. Maka saya selalu sampaikan kepada kawan-

kawan, motivasimu itu ibadah itu apa untuk Allah, soal diterima 

atau enggak, itu bukan urusan kita tapi urusan Allah. Maka 

dibutuhkan tawakkal, waala robbihi yatawakkalun. Ada cerita 

untuk kawan-kawan. Ada seorang kyai yang suka berburu. Setelah 

jumatan berangkat kehutan ketemu harimau ditembak sama dia. 

Ternyata apa? Harimaunya kebal. Ditembak lagi dieeer kebal. 

Sampai pelurunya habis. Akhirnya apa yang terjadi? Dan akhirnya 

pak kyai dikejar oleh harimau. Begitu dikejar harimau, ketemu 

jurang. Pilihannya Cuma dua, yang satu masuk jurang atau 

dimakan harimau. Akhirnya pak kyai mengangkat tangannya 

sambil berdoa. YaAllah kalo saya harus mati dimakan harimau, 

matikan aku dalam keadaan khusnul khotimah, dan akhirnya 

harimau tidak memakan pak kyai. Harimaunya kemudian 

mengangkat kedua kaki depannya, dan kemudian beliau pak kyai 

bertanya, kenapa kamu tidak memakan saya, yang sabar pak kyai 

(jawab harimau), saya juga sedang berdoa, kemudan pak kyai 

bertanya, “kamu doa apa?” Allahumma bariklana doa mau makan 

pak kyai (jawab harimau).  

Terimakasih, wassalamualaikum wr.wb
7
 

 

Dalam ceramah yang disampaikan Gus Miftah tersebut 

terdapat pesan dakwah akhlak, berikut pesan yang disampaikan 

“Maka saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, motivasimu 

itu ibadah itu apa untuk Allah, soal diterima atau enggak, itu 

bukan urusan kita tapi urusan Allah. Maka dibutuhkan tawakkal, 

waala robbihi yatawakkalun.” Pesan tersebut disampaikan guna 

mengingatkan kepada mad’u supaya kita harus senantiasa 

bertawakkal kepada Allah. 

                                                             
7 Hitam Putih/Lampiran/Transkrip/260918/Trans7 
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Kemudian sesudah selesai ceramah Gus Miftah 

dipersilahkan duduk dan diperkenalkan melalui cuplikan video 

tentang biografi dirinya. 

2. Isi/Pembahasan Talkshow Hitam Putih Episode Gus Miftah 

Ustadz Viral Dakwah Di Club Malam 

Dalam segmen segmen isi atau pembahasan terdapat dalam dalam 

segmen satu dan dua sebagai berikut: 

Deedy Corbuzier memberikan 

beberapa pertanyaan kepada Gus 

Miftah. 

 

Gus Miftah menceritakan 

kisahnya selama berdakwah 

dilokalisasi dan tempat hiburan 

malam.  

Pada segmen satu Gus Miftah diwawancarai oleh Host dan co-

host, bagaiamana awal mulanya dia berdakwah di tempat lokalisasi 

dan tempat hiburan malam. Pada segmen tersebut Gus Miftah 

menceritakan niat baiknya yang ingin membantu orang-orang yang 

tersesat dan membuat orang-orang yang berada ditempat yang tak 

lazim bertaubat. Seperti yang Gus Miftah katakan. “Saya memahami 
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begini, sesuatu yang hari ini lazim itu biasanya berangkat dari 

ketidaklaziman”.
8
 

Menurut Gus Miftah dakwah yang dia lakukan saat ini 

memang tidak lazim dimata masyarakat, tapi segala sesuatu berawal 

dari ketidaklaziman yang kemudian dilakukan banyak orang dan hal 

itu menjadi lazim. Dia juga menceritakan pengalamannya yang 

mendapat cibiran dari berbagai kalangan netizen, sampai diancam 

akan dibunuh oleh salah satu preman hiburan malam ketika dia 

berdakwah ditempat tersebut.  

Dalam aktivitas dakwahnya Gus Miftah menjalaninya dengan 

sabar dan tak lupa juga untuk selalu menjaga keimanannya. Dia tidak 

mudah megahakimi orang yang berbuat salah atau maksiat.  

Seperti yang telah dikatakan oleh Buya Hamka, bahwa dakwah 

itu merangkul bukan memukul, dakwah itu menasehati bukan mencaci 

maki, dakwah itu mengobati bukan melukai, dakwah itu membina 

bukan menghina. 

3. Penutup Talkshow Hitam Putih Episode Gus Miftah Ustadz Viral 

Dakwah Di Club Malam 

Dalam acara talkshow Hitam Putih, Gus Miftah memberikan 

suatu pendapat yang menarik untuk menjadi suatu acuan beragama 

yang baik. Dia mengatakan bahwa : “Saya sampaikan kepada anak-

anak, Tuhan menciptakan Miftah untuk tidak menjadi terkenal, tapi 
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untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal”. Gus 

Miftah diciptakan bukan untuk terkenal, melainkan untuk 

memperkenalkan kepada para manusia yang belum tau siapa Tuhan 

mereka sesungguhnya, pesan itu sekaligus menutup pembicaraan anta 

host dan narasumber program acara Hitam Putih Episode Gus Miftah. 

C. Pesan Dakwah dalam Struktur Mikro Program Talkshow Hitam 

Putih Episode Gus Miftah Ustadz Viral Dakwah di Club Malam 

1. Semantik 

Dalam struktur mikro semantic makna yang ingin ditekankan, 

dalam penggunaaan struktur ini skema wacana Teun A. Van Dijk 

disebut hubungan antar kalimat, hubungan antar proposisi yang 

membangun makna tertentu dalam suatu struktur wacana, missal 

dengan memberi detil pada suatu sisi atau membuat eksplisit satu sisi 

dan mengurangi detil sisi lain. 
9
 

a) Latar  

Elemen ini merupakan elemen wacana dimana elemen ini yang 

digunakan untuk mentyediakan latar belakang hendak kemana 

makna suatu pembahasan itu dibawa.
10

 Dalam tayangan talkshow 

Hitam Putih ini penulis mengambil, Gus Miftah yang berdakwah 

ditempat lokalisasi dan tempat hiburan malam, aksinya itu sudah 

terjadi belasan tahun sejak dirinya  mahasiswa, pada saat itu ia 

melihat bahwa suatu kemaksiatan menurutnya bisa diubah, salah 

                                                             
9 Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, 228. 
10 Alex Sobur, Analisis Tes Media, 79. 



47 
 

 

satunya dengan cara ia berdakwah ditempat lokalisasi tersebut. 

Namun usaha dakwahnya ditentang dan dicibir oleh berbagai 

masyarakat.  

Dalam talkshow tersebut pembawa acara menanyakan tentang 

bagaiamana respon Gus Miftah terhadap orang yang kontra atau 

yang menentang dakwahnya ditempat tersebut “Semua orang butuh 

Tuhan. Semua orang butuh bermesraan dengn Tuhan, kemudian 

saya katakana begini, kalian boleh menghinaku, kalian boleh 

menghujatku. Tapi ingat, ini caraku ini metodologiku. Kalian boleh 

menginaku, tapi jangan pernah ganggu anak-anak itu untuk kembali 

bermesraan dengan tuhan. Dan kalau kemudian dipermasalahan 

karna pakaiannya seksi, itu sebenernya saltum (salah kostum) saja 

sih (disertai humor)”.
11

 

Keinginan Gus Miftah untuk mengajak semua orang yang ada 

ditempat-tempat lokalisasi dan hiburan malam, agar senantiasa 

bermesraan dengan Allah, dan menjauhi segala kemaksiatan. Hal itu 

juga dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 104 : 
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Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
12

 

 

Surah ini menunjukan bahwa salah satu diantara 

orang mukmin harus mengajak kepada kebaikan dan 

memerintahkan kepada yang ma’ruf, yaitu sesuatu yang 

telah diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal, dan 

melarang dari kemungkaran, yaitu apa-apa yang diketahui 

keburukannya dari segi syariat maupun akal. Seperti 

dakwah yang dilakukan oleh Gus Miftah. 

b) Detil 

Elemen wacana Detile berhubungan dengan control 

informasi yang ditampilkan sesorang, apakah sisi informasi 

teetentu diuraian secara panjang atau tidak.
13

 Tujuan tersebut 

agar public mendapat informasi yang sesuai dengan apa yang 

ingin disampaikan dan agar penonton memiliki presepsi yang 

sama dengan yang ingin ditekankan dalam teks /wacana. 

Seperti niat awal Gus Miftah yaitu datang ke lokalisasi dan 

tempar hiburan malam kemudian berdakwah dan mengajak 

semua orang ditempat tersebut bertaubat. 

 

 

                                                             
12 al-Qur’an, 3:104. 
13 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 79. 
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c) Maksud  

Elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detil. 

Dalam detil, informasi yang menguntungkan komunikator 

akan diuraikan dengan detil yang panjang. Elemen maksud 

melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan 

diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang 

merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit dan 

tersembunyi. Tujuan akhirnya adalah publik hanya disajikan 

informasi yang menguntungkan komunikator.  

Sudah jelas bahwa maksud Gus Miftah datang ke tempat 

lokalisasi dan hiburan malam yaitu untuk mangajak orang-

orang yang ada disana agar segera bertaubat dan mendekatkan 

diri kepada Allah.  

2. Sintaksis/ Koherensi  

Sintaksis adalah pertalian atau jalinan antar kata, proposisi 

atau kalimat. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang 

berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak koheren. 
14

 

Dalam talkshow Hitam Putih episode Gus Miftah ustadz 

viral dakwah di club malam, menceritakan bagiamana bisa 

berdakwah ditempat yang tidak lazim seperti dilokalisasi dan 

tempat hiburan malam. Seperti yang dikatakan Gus Miftah “Saya 

                                                             
14 Ibid., 81. 
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memahami begini, sesuatu yang hari ini lazim itu biasanya 

berangkat dari ketidaklaziman”.
15

 

Menurut Gus Miftah dakwah yang dia lakukan saat ini 

memang tidak lazim dimata masyarakat, tapi segala sesuatu 

berawal dari ketidaklaziman yang kemudian dilakukan banyak 

orang dan hal itu menjadi lazim. Koherensi pada kalimat diatas 

ditunjukan dengan kata “berangkat” yang bermakna “bermula” 

yang menghubungkan dengan hal yang tidak sebagiamana 

mestinya. 

3. Stilistik 

Stilistik merupakan gaya atau style, yaitu cara yang 

digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan 

maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan 

demikian style dapat diterjemahkan sebagi gaya bahasa.
16

 Gaya 

bahasa yang digunakan Gus Miftah dalam talkshow tersebut 

terdapat pembicaraan yang disampaikan oleh Gus Miftah, dimana 

ia menjawab pertanyaan host dan co-host dari Hitam Putih, ia 

sering mengucap, “jadi begini” dengan tegas. Dan menjelaskan 

dengan memaki kata perumpamaan seperti “jadi begini, sesuatu 

yang hari ini lazim itu biasanya berangkat dari ketidaklaziman. 

Contoh begini batik, batik itukan dulu identitas seorang 

perempuan untuk daster. Pertama kali batik dibuat baju untuk laki-

                                                             
15 Hitam Putih/Lampiran/Transkrip/260918/Trans7 
16 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 79. 
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laki orang bilang “loh daster kok dipakai cowok?” awal mulanya 

dulu sejarah batik. Tapi akhirnya kemudian kenapa hari ini 

menjadi sebuah kelaziman, yang dulunya tidak lazim kini menjadi 

lazim. Bisa jadi yang hari ini saya lakukan itu tidak lazim, tapi 

suatu saat akan menjadi sebuah kelaziman. Selama saya tetap bisa 

mengontrol diri, menjaga diri sesuai dengan niatan saya awal, bah 

wa mereka butuh Allah, saya butuh Allah, mereka butuh Allah tapi 

kesempatan mereka lebih langka dibandingkan saya, maka saya 

menjemput bola kepada mereka. Maka saya bilang, saya ini copet 

mas, tapi bedanya saya dengan copet terminal mereka kurang 

cerdas dikit, karena apa? Yang dicopet mereka itu dompetnya. 

Saya copet yang saya copet bukan dompetnya tapi hatinya. Kalau 

hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya yang lainnya 

dikasih bro”.
17

 

Gaya bahasa yang digunakan Gus Miftah saat 

menyampaikan pesan dakwah dalam acara talkshow Hitam Putih 

merupakan gaya bahasa sederhana. Gaya bahasa sederhana ini 

cocok untuk memberi intruksi, perintah, pelajaran perkuliahan, dan 

sejenisnya. Sebab itu untuk mempergunkan gaya ini secara efektif, 

penulis harus memiliki kepandaian dan pengetahuan yang cukup. 

Karena gaya ini biasanya dipakai dalam memberi intruksi dan 
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sebagainya, maka gaya ini juga cocok untuk digunakan untuk 

menyampaikan fakta aau pembuktian-pembuktian.
18

 

4. Retoris  

Elemen retoris disini adalah gaya yang diungkapkan ketika 

seseorang berbicara ataupun menulis. Seperti pemakaian kata yang 

berlebihan (hiperbolik). Retoris mempunyai fungsi persuasif, dan 

berorientasi erat dengan bagaimana pesan itu ingin disampaikan 

kepada khalayak. Dengan tujuan melebihkan atau membesar-

besarkan sesuatu yang positif ataupun melebuhkan yang negatif.
19

 

Pesan dakwah Gus Miftah dalam talkshow yang masuk 

dalam elemen retoris adalah ketika Gus Miftah memberi pesan 

kepada pemirsa yang ada di studio tentang “kita menyembah Dia 

karena kita cinta dengan Allah, kita berpasrah soal diterima atau 

tidak, itu bukan urusan kita tapi urusan Allah. Makanya begini, 

mumpung ini bulan muharram, satu bulan dimana taubatnya nabi 

adam diterima oleh Allah, nabi musa diselamatkan oleh Allah 

dibulan muharram, nabi yusuf dibebaskan dari penjara dibulan 

muharram. Maknya kita minta sama Allah, siapapun kalian yang 

minta sama Allah pasti dikasih sama Allah.”
20

 

 Pesan tersebut di dijelaskan oleh Gus Miftah saat 

membuka acara talkshow Hitam Putih. Kemudian ada pesan yang 

                                                             
18 https://books.google.co.id/books?id=2zm9pAbUHP8C&printsec=frontcover#v=onepag

e&q=diksi%20dan%20gaya%20bahasa%20hal%20121&f=false diakses pada tanggal 1 agustus 

2019 
19 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 82. 
20 Hitam Putih/Lampiran/Transkrip/260918/Trans7 

https://books.google.co.id/books?id=2zm9pAbUHP8C&printsec=frontcover#v=onepage&q=diksi%20dan%20gaya%20bahasa%20hal%20121&f=false
https://books.google.co.id/books?id=2zm9pAbUHP8C&printsec=frontcover#v=onepage&q=diksi%20dan%20gaya%20bahasa%20hal%20121&f=false
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disampaikannya ketika ia ditanya oleh host, “Jadi, anda tidak 

pernah menjudge mereka ya?” 

 Kemudian Gus Miftah menjawab “Oh enggak, karena 

yang berhak menghakimi hanya Allah, alaiyysallahu biahkamil 

hakimin. yang bisa menghakimi hanya Allah. Mana yang benar 

mana yang salah itu .bukan urusan kita. Contoh begini anak-anak 

“ ustad, loh katanya kita kalau orang yang mabuk sholatnya tidak 

diterima oleh Allah selama 40 hari?” (Tanya seorang jama‟ah 

pengajian di kafe) loh jawaban saya sederhana “itu hadits nya 

orang normal, kalian upnormal” kalau nunggu nggak mabuk, 

tiap hari mereka begini mas. Bahkan masih mending begini, 

jangan bilang takbir, dulu minum pakai botol sekarang pakai 

galon. (sambil memberikan ilustrasi gerkanan takbir sholat). 

Kalau kemudian menunggu mereka tidak mabuk, tiap hari mereka 

minum mas.
21

” Yang memakai kata berlebihan dalam pesan yang 

disampaikan adalah kalimat “minum pakai botol sekarang pakai 

galon”  

Dari penjelasan Elemen Retoris diatas dapat diamati bahwa 

apa yang disampaikan Gus Miftah sudah mencerminkan 

keteladanannya untuk mempengaruhi mad’u, sehingga mad’u 

dapat mengikuti apa yang telah diajarkannya seperti apa yang 
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dilakukan oleh para santri Gus Miftah yg dulunya seorang preman 

dan mucikari kini sudah menjadi mualaf. 

Dari pembagian keseluruhan struktur mikro dapat 

dijelaskan bahwa dalam struktur mikro dapat diamati dengan cara 

menganalisis kata, kalimat, anak kalimat yang dipakai dan 

sebagainya.  

Keseluruhan struktur mikro diatas ialah, pesan dakwah 

yang dapat dilihat dari awal pembukaan talkshow tentang ibadah 

yang kita lakukan kepada Allah, tanpa harus memikirkan diterima 

atau tidaknya kita dalam beribadah, telah dijelaskan oleh Gus 

Miftah dengan gaya bahasa yang santai, tegas, menarik, dan gaya 

busana yang khas saat ia berdakwah dilokalisasi dan tempat 

hiburan malam. Dalam talkshow ia berpesan : 

a) Berdakwah dimana pun, kapan pun, tanpa memikirkan 

Allah menerima atau tidak amal kebaikan yang sudah 

kita lakukan, kita harus pasrah kepadaNya. 

b) Berdakwahlah dengan cara yang baik, jangan mudah 

menghakimi orang lain, karna sebenarnya dakwah itu 

merangkul, bukan memukul, mengajar, bukan 

menghajar.  
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c) Dan kita harus mengajak orang-orang yang tersesat, 

untuk segera bertaubat dan mendekatkan diri kepada 

Allah.
22

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Ibid., 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pesan dakwah dalam 

talkshow “Hitam Putih Episode Gus Miftah, Ustadz Viral Dakwah di Club 

Malam (Studi Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)” maka penelitian ini 

menyimpulkan: 

1. Struktur Makro  

Pesan dakwah Gus Miftah dalam struktur makro adalah dakwah 

bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, dengan cara yang santun 

dan merangkul, tanpa harus menghakimi orang yang berbuat maksiat. 

Dengan begitu dakwah bisa diterima dengan ihklas tanpa ada paksaan 

untuk bertaubat atau berbuat kebaikan. 

Hal itu dilihat dari tema atau judul talkshow Hitam Putih Episode 

Gus Miftah ustadz viral dakwah diclub malam. Topik tersebut diangkat 

dari salah satu ustadz nyentrik yang sedang viral karna aksinya yang 

tidak biasa yaitu berdakwah dilokalisasi dan tempat hiburan malam.   

2. Supersturktur 

Pesan dakwah dalam Superstruktur adalah pertama, Gus Miftah 

membuka acara dengan ceramah singkatnya. Dalam ceramah tersebut 

terdapat pesan dakwah akidah, yaitu mengingatkan kepada mad’u supaya 

kita harus senantiasa bertawakkal kepada Allah. Kedua, isi talkshow 

tersebut, terdapat pesan akhlak yang baik yaitu Gus Miftah selalu sabar 
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menjalani aktivitas dakwahnya dengan niat baik membantu orang-orang 

yang tesesat untuk segera bertaubat, tanpa harus menghakimi. Meskipun 

banyak masyarakat yang mencibir dan menentang, hal itu tidak menjadi 

penghalang bagi Gus Miftah untuk tetap berdakwah. Ketiga, Gus miftah 

menutup perbincangan dengan mengajak seluruh masyarakat untuk lebih 

memperkuat keimanan dan semakin dekat dengan sang pencipta.  

3. Struktur Mikro 

Pesan dakwah dalam struktur mikro dari segi elemen semantik 

yaitu  keinginan Gus Miftah untuk mengajak semua orang yang berada 

dilokalisasi dan tempat-tempat hiburan malam agar senantiasa bermesraan 

dengan Allah, dan dari segi elemen sintaksis/koheren yaitu segala sesuatu 

yang lazim berawal dari ketidaklaziman seperti dakwah yang dilakukan 

Gus Miftah ditempat lokalisasi, sedangkan dari segi elemen stilistik, dalam 

dakwahnya Gus Miftah telah dijelaskan dengan gaya bahasa yang santai, 

tegas, menarik, dan gaya busana yang khas saat ia berdakwah dilokalisasi 

dan tempat hiburan malam, Dari penjelasan Elemen Retoris diatas dapat 

diamati bahwa apa yang disampaikan Gus Miftah sudah mencerminkan 

keteladanannya untuk mempengaruhi mad’u, sehingga mad’u dapat 

mengikuti apa yang telah diajarkannya seperti apa yang dilakukan oleh 

para santri Gus Miftah yg dulunya seorang preman dan mucikari kini 

sudah menjadi mualaf. Kesimpulan struktur mikro diatas ialah, pesan 

dakwah yang dapat dilihat yaitu ajakan kepada semua orang untuk 
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meninggalkan segala kemaksiatan dan segera bertaubat dengan beribadah 

kepada Allah tanpa memikirkan diterima atau tidaknya dalam beribadah.  

A. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka penulis memberi 

saran: 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah wawasan tentang dakwah dan pengalaman dalam 

penelitian serta sebagai pijakan awal untuk penelitian. 

2. Bagi lembaga pendidikan (sekolah/perguruan tinggi khususnya 

IAIN Ponorogo) 

Sebagai sumbangan pikiran untuk menambah referensi 

perpustakaan, perlunya pembinaan terkait metode dakwah yang 

inovatif pada mahasiswi, karyawan dan dosen. 

3. Bagi masyarakat  

Dapat dijadikan pengetahuan dalam bidang keagamaan sebagai 

bahan penyempurnaan Agama Islam. Dan dapat memberikan 

kontribusi bagi masyarakat tentang pentingnya tidak menghakimi 

orang yang berbuat salah dan kepedulian terhadap sesama, 

sekaligus sumbangan keilmuan dalam berdawah yaitu agar 

berdakwah bisa lebih inovatif lagi. 
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