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ABSTRAK 

 

PENGARUH GAYA RETORIKA DAKWAH USTADZ HANAN ATTAKI  

TERHADAP PERUBAHAN SIKAP SABAR PADA PENGURUS  

BIROHMAH UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

Oleh  

Andry Dwi Setiawan 

 

Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain 

atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran 

agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri 

orang itu, dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dalam dakwah terdapat 

gaya komunikasi yang disampaikan oleh pendakwah dan mad’u yang mendengar. 

Ustad Hanan Attaki dalam hal ini sebagai pendakwah memiliki banyak sekali 

pengikut hal ini dikarenakan ustad Hanan Attaki memiliki ciri khas tersendiri dalam 

menyampaikan materinya. Hal ini yang menjadikan panutan bagi banyak orang 

salah satunya di pengurus organisasi BIROHMAH Universitas Lampung yang 

menjadikan sifat sabar sebagai perubahan sikap setiap anggotanya. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Gaya Retorika 

Dakwah Ustadz Hanan Attaki Terhadap Perubahan Sikap Sabar Pada Pengurus 

Birohmah Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan tipe penelitin survey. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif yang terdaftar sebagai anggota birohmah Universitas Lampung. 

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pembagian kuesioner, 

dan studi pustaka. Setelah data diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan 

kesimpulan penelitian. Hipotesis yang diajukan diterima dengan dibuktikan T 

hitung = (11.022) > nilai t table = (1,66055). Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa gaya retorika dakwah Ustad Hanan Attaki berpengaruh terhadap 

perubahan sikap pengurus Birohmah. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,418 atau 41,8%. Nilai tersebut bermakna bahwa variabel gaya retorika 

mampu menjelaskan variabel perubahan sikap sabar sebesar 41,8%. Sedangkan 

sisanya 68,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti dalam penelitian 

ini. 

 

Kata kunci: pengaruh, gaya retorika, perubahan sikap 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF USTADZ HANAN ATTAKI'S DAKWAH RHETORIC 

STYLE ON THE CHANGES OF PATIENCE ATTITUDE IN MANAGEMENT 

UNIVERSITY OF LAMPUNG 

 

By 

Andry Dwi Setiawan 

 

Da'wah is a process of delivering, inviting or calling on other people or the 

community to want to embrace, study, and practice religious teachings consciously, 

so as to awaken and restore that person's natural potential, and can live happily in 

the world and the hereafter. In da'wah there is a style of communication conveyed 

by the preacher and the mad'u who hears. Ustad Hanan Attaki in this case as a 

preacher has a lot of followers, this is because Ustad Hanan Attaki has his own 

characteristics in conveying his material. This has become a role model for many 

people, one of which is the management of the BIROHMAH University of Lampung 

organization who makes patience as a change in the attitude of each member. The 

purpose of this study was to find out how much influence the rhetorical style of 

Ustadz Hanan Attaki's Da'wah on changes in patient attitudes in the Bureau of 

Religious Affairs at the University of Lampung. This study uses a quantitative 

approach to the type of survey research. The population in this study were active 

students who were registered as members of the Bureau of Religion at the 

University of Lampung. In this study, researchers took a sample of 100 people. Data 

collection techniques in this study were carried out by distributing questionnaires 

and literature studies. The proposed hypothesis is accepted by proving T count 

=(11.022) T table = (1.66055). After the data is processed and then analyzed to 

obtain research conclusions. Based on the results of the study, it was found that the 

rhetorical style of Ustad Hanan Attaki's da'wah had an effect on changes in the 

attitude of the Birohmah management. Based on the value of the coefficient of 

determination (R2) of 0.418 or 41.8%. This value means that the rhetorical style 

variable is able to explain the change in patient attitude variable by 41.8%. While 

the remaining 68.2% is influenced by other factors that the authors did not examine 

in this study.  

 

Keywords: influence, rhetorical style, attitude change 

 

 

 

 

  



 

 

 

PENGARUH GAYA RETORIKA DAKWAH USTADZ HANAN ATTAKI 

TERHADAP PERUBAHAN SIKAP SABAR PADA PENGURUS 

BIROHMAH UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

 

 

Oleh 

 

Andry Dwi Setiawan 
 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA ILMU KOMUNIKASI 

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDARLAMPUNG 

2022  



 

 

 

 

Judul Skripsi                :  Pengaruh Gaya Retorika Dakwah Ustadz Hanan 

Attaki Terhadap Perubahan Sikap Sabar Pada 

Pengurus Birohmah Universitas Lampung 

 

Nama Mahasiswa : Andry Dwi Setiawan 
 

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516031062 

 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

 

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

 

 

MENYETUJUI 

 

 

1. Komisi Pembimbing 

 

 

 

 

 

Bangun Suharti, S.Sos., M.IP. 

NIP. 19700918 199802 2 001 

 

 

 

 

2. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 

 

 

 

 

 

Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.  

NIP. 19800728 200501 2 001 
 



 

 

 

MENGESAHKAN 

 

 

 

 

1. Tim Penguji 

 

 

Ketua                 : Bangun Suharti, S.Sos., M.IP.     ..................... 

 

 

 

 

 

Penguji Utama  : Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si.      ..................... 

 

 

 

 

 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

 

 

Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 

NIP. 19610807 198703 2 001 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2022 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN  

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama    : Andry Dwi Setiawan 

NPM   : 1516031062 

Jurusan  : Ilmu Komunikasi 

Alamat : Jl.Hasanudin No.256 Yosomulyo Metro Pusat 

No. Handphone : 089630420186 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Gaya 

Retorika Dakwah Ustadz Hanan Attaki Terhadap Perubahan Sikap Sabar 

Pada Pengurus Birohmah Uninersitas Lampung” adalah benar-benar hasil 

karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuat oleh 

orang lain. 

 

Apabila dikemudian hari hasil penelitian atau tugas akhir saya ada pihak-pihak yang 

merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang 

berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam 

keadaaan tekanan dari pihak manapun. 

 

Bandar Lampung, 20 Juni 2022 

Yang membuat pernyataan, 

 

      

Materai 10.000 

 

 

Andry Dwi Setiawan 

NPM . 1516031062 

 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis memiliki nama lengkap Andry Dwi Setiawan, 

dilahirkan di Metro, pada tanggal 14 Januari 1996, sebagai anak 

terakhir dari dua bersaudara, putra dari Bapak Drs Edy Setioarto 

dan Ibu Andri Yani.  

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah 

Taman Kanak-kanak PKK yang diselesaikan pada tahun 2002. 

Kemudian meneruskan di Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Metro yang diselesaikan 

pada tahun 2008. Melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Metro dan 

berhasil tamat di tahun 2011. Masuk ketahap berikutnya yaitu Sekolah Menengah 

Akhiri Negeri 2 Metro dan berhasil tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2015, 

penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam keanggotaan Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Komunikasi sebagai anggota di Bidang 

Broadcasting (2016-2018). Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki 

kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 

Lampung selama 40 hari pada periode Juli-Agustus 2018 di Desa Toto Katon, 

Kecamatan Gunung Terang Tulang Bawang Barat. Penulis juga menerapkan hasil 

pembelajaran dari bangku kuliah pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) di TVRI 

Lampung divisi Berita periode akhir tahun 2018. 

 

 

 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahiim...  

Dengan menyebut nama Allah,  

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  

Kupersembahkan sebuah karya kecilku ini  

 

 

Untuk kedua orang tuaku tercinta  

yang tidak pernah lelah untuk membesarkanku  

dengan penuh cinta dan kasih sayang,  

serta selalu memberi dukungan, motivasi, pengorbanan,  

dan mencukupi semua kebutuhanku.  

 

 

Terima Kasih untuk; Bapak dan Ibu 

 

 

Ku persembahkan juga untuk kakaku, sahabat, 

 serta orang-orang yang selalu bersedia membantu, mendukungku sepenuh  

hati hingga sekarang  

 

 

serta almamater Tercinta, Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MOTTO 
 

 

 

 

“Tenanglah dalam diammu,langitkan saja do’a ikhlasmu 

jangan pernah ragu, Allah tau isi hatimu” 

 

“Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga” 

- Syekh Ali Jaber 

 

“Hidup kita memang tidak sempurna. Tapi kita bisa 

membuatnya lengkap dengan selalu berterima kasih” 

- Tere Liye 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

SANWANCANA 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah 

banyak memberikan petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Gaya Retorika Dakwah Ustadz 

Hanan Attaki Terhadap Perubahan Sikap Sabar Pengurus Birohmah Universitas 

Lampung”, sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar strata satu (S1) di 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata 

sempurna dan tidak terlepas dari berbagai hambatan serta kesulitan, sehingga dalam 

proses penyelesaiannya penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan 

dukungan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :  

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung.  

2. Ibu Wulan Suciska, S.I.Kom, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Toni Wijaya, S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  

4. Ibu Bangun Suharti, S.Sos.,M.IP. selaku dosen pembimbing utama penulis. 

Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk selalu meluangkan waktu di tengah 

kesibukan Ibu yang padat untuk melakukan proses bimbingan, memberikan 

nasihat maupun arahan, dan keramahan yang selalu Ibu berikan selama 

berlangsungnya proses bimbingan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan kepada Ibu.  

5. Ibu Hestin Oktiani, S.Sos.,M.Si.  selaku Dosen Pembahas. Terima kasih Ibu 

atas kemurahan hati dan keramahan Ibu, yang dengan ketelitiannya 



 

memberikan bimbingan, perbaikan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat 

bagi skripsi saya. 

6. Bapak Dr. Ibrahim Besar, M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama 

penulis menjadi mahasiwa di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  

7. Terimakasih kepada seluruh Dosen, Staf Mas Hanafi dan Mas Redy, serta 

penjaga gedung Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam 

kelancaran serta kenyamanan selama proses perkuliahan.  

8. Teruntuk orang tuaku tercinta, terimakasih sebesar-besarnya atas cinta dan 

kasih sayang yang kalian berikan selama ini. Terimakasih juga atas doa yang 

tulus yang selalu kalian panjatkan setiap harinya untuk keberhasilanku. 

Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dan memberi umur panjang. 

Aamiin Ya Rabbal Alamin.  

9. Seluruh keluarga tercinta khususnya Mbahku yang aku sayangi, Mamas, Mba, 

dan keponakanku yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan 

semangat.  

10. Teruntuk untuk seseorang yang menjadi penyemangatku di luar keluargaku 

yang tidak bosan untuk mengingatkan, selalu peduli dan support. 

11. Untuk sahabat-sahabat SMA ku tercinta PANCE FAMILY dan CHARLOTTE 

FAMILY yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan semangat.  

12. Untuk teman-teman Angkatan 15 yang tergabung di PEJUANG SARJANA. 

Terimakasih sealing menyemangati dan saling support. 

13. Untuk teman-teman dimasa kuliah, Dika, Gamma, Imam, Kur,Tibe, Adinda, 

Donny, Dini, Rizka, Bile, Rian, Ayhesa, Nabila, dan juga temanteman di 

Jurusan Ilmu Komunikasi. Terimakasih atas semua cerita, pengalaman serta 

bantuannya selama masa perkuliahan.  

14. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala 

pembelajaran berharga di bangku perkuliahan yang telah membuat penulis 

menjadi orang yang lebih baik. 

 



 

Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat dan ridho-Nya untuk kita semua 

dalam hidup ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat 

dan memberikan keluasan ilmu bagi semua pihak yang telah membantu. Terima 

kasih banyak untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan.  

 

 

Bandar Lampung, 14 Juni 2022  

Penulis, 

 

 

 

 

 

Andry Dwi Setiawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... iii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... v 

I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 

1 

B.  Rumusan Masalah ................................................................................... 5 

C.  Tujuan Penelitian .................................................................................... 5 

D.  Manfaat Penelitian .................................................................................. 5 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 7 

A.  Penelitian Terdahulu ............................................................................... 7 

B.  Pengertian Retorika ................................................................................. 10 

C.  Pengertian danTujuan Dakwah ............................................................... 15 

D.  Pengertian Sabar ..................................................................................... 15 

E.  Unsur Dakwah ........................................................................................ 16 

F.  Retorika Dakwah .................................................................................... 17 

G.  Youtube Sebagai Perkembangan Media Baru ........................................ 18 

H.  Sikap Remaja .......................................................................................... 19 

I.   TeoriStimulus-Organism-Response (S-O-R) .......................................... 21 

J.   Kerangka Pikir ........................................................................................ 23 

K.   Hipotesis ................................................................................................. 25 

 

III.  METODE PENELITIAN ............................................................................ 26 

A. Tipe Penelitian ......................................................................................... 26 

B. Variabel Penelitian ................................................................................... 26 

C. Definisi Konseptual ................................................................................. 27 

D. Definisi Operasional ................................................................................ 29 

E. Lokasi Penelitian ...................................................................................... 31 

F. Populasi dan Sampel ................................................................................ 31 

G. Teknik Sampling ...................................................................................... 32 

H. Sumber Data ............................................................................................. 33 

I. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 34 

J. Teknik Pengolahan Data .......................................................................... 34 

K. Teknik Pemberian Skor ............................................................................ 35 

L. Teknik Pengujian Instrumen .................................................................... 35 

M. Teknik Analisis Data ................................................................................ 37 

N. Pengujian Hipotesis ................................................................................. 38 

1 

A.  Latar Belakang. ....................................................................................... 



ii 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................... 40 
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian ....................................................... 40 

B. Profil Yotube Ustadz Hanan Attaki dan Profil Responden ..................... 43 

C. Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas ..................................................... 49 

D. Hasil Penelitian ........................................................................................ 50 

E. Analisis Data ............................................................................................ 71 

F. Hasil Uji Korelasi .................................................................................... 72 

G. Hasil Uji Hipotesis ................................................................................... 73 

H. Koefisien Determinasi ............................................................................. 74 

I. Pembahasan Penelitian ............................................................................. 74 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan ................................................................................................. 82 

B. Saran ....................................................................................................... 83 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 



iii 
 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

 

Tabel                  Halaman 

1. Tinjauan Pnelitian terdahulu ...................................................................... 8 

2. Definisi Oprasional Penelitian ................................................................. 29 

3. Ketua Birohmah Periode 1992-2022 ....................................................... 42 

4. Profil Responden Berdasarkan Umur ...................................................... 47 

5. Profil Responden Berdasarkan Jurusan ................................................... 47 

6. Profil Responden Berdasarkan Angkatan ................................................ 48 

7. Hasil Uji Validasi Instrumen ................................................................... 49 

8. Hasil uji Reliabilitas ................................................................................. 50 

9. Dimensi Gaya Retorika ............................................................................ 51 

10. Responden Sangat Setuju Ustadz Hanan Attaki memiliki gaya 

Bahasa yang santai ................................................................................... 51 

11. Responden Setuju Gaya bahasa Ustadz Hanan Attaki kekinian seperti anak 

muda ......................................................................................................... 52 

12. Responden Sangat Setuju Gaya bahasa Ustadz Hanan Attaki 

mudah diterima dan di pahami ................................................................. 52 

13. Rekapitulasi Jawaban Dimensi Gaya Bahasa .......................................... 53 

14. Responden Setuju Ustadz Hanan Attaki dalam menyampaikan 

dakwah memiliki suara lembut ................................................................ 53 

15. Responden Sangat Setuju Ustadz Hanan Attaki dalam berceramah  

memiliki intonasi nada yang tegas ........................................................... 54 

16. Responden Sangat Setuju Ustadz Hanan Attaki dalam menyampaikan  

pesan dakwah memiliki intonasi nada terdengar jelas ............................. 54 

17. Responden Setuju Ustadz Hanan Attaki dalam berceramah memliki 

suata yang berkarakter ............................................................................. 55 

18. Responden Setuju Ustadz Hanan Attaki dalam penyampaian 

pesan dakwah memiliki suara yang menarik ........................................... 55 

19. Rekapitulasi Jawaban Dimensi Gaya Irama Suara .................................. 56 

20. Responden Setuju Ustadz Hanan Attaki dalam menyampaikan 

pesan dakwah menggunakan gerakan tangan mengikuti bahas 

yang disampaikan..................................................................................... 56 

21. Respondem Sangat Setuju Ustadz Hanan Attaki dalam menyampaikan  

pesan dakwah mengeluarkan ekspresi wajah sesui pesan yang 

disampaikan ............................................................................................. 57 

22. Responden Sangat Setuju Ustadz Hanan Attaki dalam menyampaikan 

 pesan dakwah menggunakan pakaian yang sangat khas ......................... 58 

23. Rekapitulasi Jawaban Dimensi Gaya Gerak Tubuh ................................. 58 



iv 
 

24. Dimensi Instrumen Perubahan Sikap ....................................................... 59 

25. Respoden Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan 

Atttaki mengenai makna sabar, saya mengetahui bahwa cara 

menghadapi ujian ..................................................................................... 60 

26. Responden Sangat Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan 

Attalki saya mengetahui bahwa sabar dapat membawa kebaikan ........... 60 

27. Responden Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan Attaki, 

saya mengetahui cara sabar dalam masalah yang dihadapi ..................... 61 

28. Responden Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan Attaki, 

saya mengetahui bahwa hidup pasti akan diiberi ujian ............................ 61 

29. Responden Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan Attaki, 

saya mengetahui bahwa hidup pasi akan diberi ujian .............................. 62 

30. Rekapitulasi Jawaban Dimensi Kognitif .................................................. 62 

31. Responden Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan Attaki,  

saya lebih sabar untuk menahan emosi saat marah .................................. 63 

32. Responden Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan Attaki  

saya tidak mudah putus asa ...................................................................... 64 

33. Responden Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan Attaki 

saya tidak mudah mengeluh ketika sedang tertimpa masalah 

atau musibah ............................................................................................ 64 

34. Responden Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan Attaki  

setiap masalah yang menimpa saya, saya akan menyelesaikannya 

dengan percaya diri .................................................................................. 65 

35. Responden Setuju Setelah menonton tayangan Ustadz Hanan Attaki 

saya merasa ada perbedaan antara diberi nikmat dan di beri ujian 

oleh Allah SWT ....................................................................................... 65 

36. Responden Setuju Setelah Menonton Tayangan Ustadz Hanan Attaki  

Saya Tetap Semangat Menjalankan Tugas Atau Sehari-Hari .................. 66 

37. Responden Setuju Setelah Menonton Tayangan Uztadz Hanan Attaki  

Saya Tidak Mudah Putus Asa Atau Tetap Semangat 

Menjalani Kehidupan ............................................................................... 66 

38. Rekapitulasi Jawaban Dimensi Afektif .................................................... 67 

39. Kategori Persentase Nilai Setiap Pertanyaan ........................................... 69 

40. Kategori Item Pada Variabel X ................................................................ 69 

41. Kategori Item Pada Variabel Y ................................................................ 70 

42. Rata-rata persentase skala likert ............................................................... 71 

43. Hasil Uji Regresi Linier ........................................................................... 71 

44. Hasil Uji Korelasi .................................................................................... 72 

45. Derajat Hubungan .................................................................................... 73 

46. Hasil Uji Hipotesis ................................................................................... 73 

47. Uji Koefisien Determinasi ....................................................................... 74 

 

 



v 
 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar Halaman 

1. Kerangka Pikir ................................................................................... 25 

2. Ustadz Hanan Attaki .......................................................................... 43



1  

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dakwah adalah seruan atau ajakan keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada 

situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. 

Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dan 

tingkah laku saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Dakwah biasa 

dilakukan oleh setiap kaum muslimin yang memiliki pengetahuan lebih di bidang 

keagamaan. Setiap pendakwah memiliki ciri khas masing-masing mulai dari 

berpakaian, bahasa yang digunakan, serta gaya retorika yang berbeda setiap 

pendakwah. Setiap individu mempunyai gaya tersendiri, gaya seorang pendakwah 

akan berpengaruh besar dalam penyampaian pesan dakwah tersebut. Pendakwah 

sebagai salah satu unsur dari dakwah memiliki peran yang penting, mulai dari 

mengetahui bagaimana cara berdakwah, mengolah materi yang akan disampaikan 

dan mengemas aktivitas dakwah se-efektif mungkin agar materi yang disampaikan 

dipahami oleh pendengar. (Sri Astutik,2000:40). 

Dalam proses dakwah tentunya memiliki strategi. Strategi merupakan rencana atau 

tindakan pendakwah untuk melakukan ceramah agar pendengar bisa memahami apa 

yang disampaikan. Strategi yang telah disusun, merupakan sebuah metode. Jika 

strategi mengarah kepada sebuah perencanaan, sedangkan metode adalah sebuah 

cara untuk mewujudkan rencana itu. Salah satu klasifikasi metode dakwah 

diuraikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, yang menyatakan bahwa penyampaian 

dakwah dilakukan dengan tiga  cara, yakni komunikasi lisan dan tulisan, aksi atau 

amal dan keteladanan pendakwah. Sementara itu, Dr. Mustofa Ya‟kub menjelaskan 

metode dakwah dengan menggunakan istilah pendekatan dakwah, yang terdiri atas 

beberapa pendekatan, yaitu pendekatan personal, pribadi, pendidikan, penawaran, 

misi,korespondensi, dan diskusi. Salah satu metode lisan yang popular adalah 
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ceramah. Ceramah berarti pidato berbicara di depan khalayak yang banyak. Metode 

ceramah merupakan sebuah bentuk interaksi secara lisan.Pada zaman Rasulullah 

metode ceramah juga sering digunakan bahkan hingga saat ini masyarakat masih 

menggunakan metode ceramah dalam berdakwah, sehingga seorang da‟i perlu 

menguasai ilmu retorika atau seni berbicara (Abidin, 2013:127). 

Retorika adalah teknik atau gaya bahasa yang didasarkan pada suatu pengetahuan 

yang tersusun baik. Dua aspek yang perlu diketahui seseorang dalam retorika 

adalah pengetahuan mengenai bahasa danpenggunaan bahasa dengan baik dan 

pengetahuan mengenai obyek tertentu yang akan disampaikan dengan bahasa 

tersebut. Menurut Plato, retorika ialah seni mengambil perhatian massa melalui 

kata-kata (Mulyani, 1981 : 10). Pengertian semacam ini lebih ditekankan pada 

kecakapan seseorang untuk menyampaikan untaian kalimatnya di depan khalayak. 

Kefasihan lidah dan kepandaian untuk mengucapkan kata-kata dalam kalimat di 

saat seseorang melaksanakan retorika merupakan prinsip utama. 

Seorang pendakwah harus bisa beretorika dengan baik agar merebut perhatian dari 

pendengar. Pendakwah juga harus menyampaikan dakwah dengan menggunakan 

bahasa yang indah, mudah di pahami, selingan bahasa kekinian, dan diselipi humor. 

Pendengar akan senang kepada pendakwah karena dia telah berhasil untuk 

membuat pendengar tidak bosan mendengar isi ceramah yang disampaikan. 

Pemilihan kata merupakan hal penting dan harus diperhatikan dalam proses 

dakwah, sesuatu kekhilafan yang besar apabila menganggap bahwa persoalan 

pilihan kata adalah persoalan yang sederhana atau persoalan yang tidak perlu 

dibicarakan dan dipelajari karena akan terjadi dengan sendirinya secara wajar pada 

setiap manusia. Jika pemilihan kata yang digunakan tidak tepat dengan kondisi 

pendengar, maka pesan dakwah yang disampaikan hanya akan menjadi hal yang 

sia-sia. 

Saat ini dakwah tidak hanya dilakukan secara langsung atau bertatap muka, tetapi 

bisa melalui berbagai media. Salah satu media yang saat ini dimanfaatkan para 

pendakwah adalah media Youtube. Youtube merupakan situs video yang 

menyediakan berbagai informasi berupa 'gambar bergerak' dan bisa diandalkan. 

Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian 



3  

informasi video dan menontonnya langsung. Kita juga bisa berpartisipasi 

mengunggah video ke server YouTube dan membaginya ke seluruh dunia. Saat ini, 

YouTube lebih banyak diminati oleh masyarakat luas karena memudahkan 

pengguna untuk mencari segala kebutuhan yang diperlukan, lalu YouTube juga 

memiliki durasi video yang tidak terbatas, pengguna bisa lebih lama untuk melihat 

tayangan tertentu yang diminati. (Baskoro, 2009:58). 

Salah satu Ustadz yang memanfaatkan Youtube sebagai media dakwah adalah 

Ustadz Hanan Attaki. Ustadz Hanan Attaki banyak dikenal kalangan muda. karena 

gaya ceramahnya yang sering menggunakan bahasa kekinian. Isi ceramahnya pun 

banyak menyangkut hal-hal ringan yang sering dirasakan banyak oleh kalangan 

muda. Ceramah tentang  rezeki, niat, doa, tentang makna sabar dalam menghadapi 

ujian dari Allah SWT, dan jodoh. Banyak tema yang menarik dan penyampaian 

bahasa khas anak muda, menjadi salah satu daya tarik dengan penampilannya yang 

khas. Gaya Ustadz Hanan Attaki berpakaian menggunakan kaos dengan kemeja 

flanel serta kupluk atau topi snapback yang menempel di kepalanya. Hal ini 

merupakan ciri khas penampilan Uatadz Hanan Attaki saat berceramah. Selain 

berdakwah secara konvensional Ustadz Hanan Attaki juga memiliki akun Youtube 

yaitu “Hanan Attaki”. Selain video ceramah, di akun Youtubenya berisi tentang 

pelajaran ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari yang diselipi nilai-nilai Islam, 

yang digunakan sebagai media dakwah digital untuk menarik para pendengar dari 

kalangan muda. 

Ustadz Hanan Attaki selama ini sudah banyak melakukan kegiatan ceramah yang 

bertemakan keagamaan, salah satunya adalah bermakna tentang makna sabar dalam 

menghadapi ujian dari Allah SWT. Seperti yang diketahui manusia memiliki 

tingkat kesabaran yang berbeda. Dari ceramah ini, Ustadz Hanan Attaki tidak hanya 

memberi materi semata saja tetapi juga mencoba untuk kembali mengingatkan dan 

memotivasi audiens agar selalu menanamkan rasa sabar yang lebih pada diri 

audiens. Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan akun Youtube “Hanan 

Attaki” karena akun tersebut hanya menampilkan beberapa ceramah dan cenderung 

kepada video singkat yang mempelajari tentang ilmu agama dalam kehidupan 

sehari-hari. Peneliti menggunakan ceramah Ustadz Hanan Attaki yang bertemakan 
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tentang makna sabar dalam menghadapi ujian dari Allah SWT. 

Berikut adalah QS. Al-Baqarah:155 tentang orang orang yang sabar 

ِر  َن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنفُِس َوالثََّمٰرِتِۗ َوبَشِّ َن اْلَخْوِف َواْلُجْوِع َونَْقٍص مِّ بِِرْينَ َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء مِّ الص ٰ  

“wa lanabluwannakum bisyai`im minal-khaufi wal-jụ'i wa naqṣim minal- amwāli 

wal-anfusi waṡ-ṡamarāt, wa basysyiriṣ-ṣābirīn”(QS. Al- Baqarah:155). 

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah 

berita gembira kepada orang-oang yang sabar.” 

Kalangan muda saat ini kurang untuk mengikuti kegiatan yang bersifat keagamaan 

terutama dalam mendengarkan ceramah. Banyak pendakwah- pendakwah muda 

yang meyesuaikan gaya retorika sesuai dengan bahasa yang mudah di cerna atau di 

pahami oleh kalangan muda agar menarik minat kalangan muda untuk 

mendengarkan ceramah.Ustadz Hanan Attaki muncul dan berdakwah dengan 

bahasa yang santai. Selain itu Ustadz Hanan Attaki membawakan dakwah dengan 

topik yang dekat dengan kehidupan kalangan muda pada umumnya. Atas dasar itu 

peneliti tertarik untuk mengetahui efektifitas atau tidaknya pengaruh dari gaya 

retorika yang digunakan oleh Ustadz Hanan Attaki terhadap perubahan sikap 

pengurus birohmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh gaya retorika Ustadz Hanan Attaki terhadap perubahan sikap pengurus 

Birohmah Universitas Lampung. 

Berdasarkan teori S-O-R merupakan singkatan dari Stimulus Organism Response. 

Stimulus adalah rangsangan atau dorongan, unsur stimulus dalam teori ini 

merupakan perangsang berupa messege (isi pernyataan). Organism adalah badan 

yang hidup, sudah berarti manusia atau dalam istilah komunikan. Sehingga unsur 

Organism dalam teori ini adalah receiver(penerima pesan). Sedangkan Response 

dimaksud sebagaiu reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek atau akibat, jadi 

dalam teori ini unsur response adalah efek (pengaruh). Pada penelitian ini Stimulus 

(S) nya adalah Youtube yang menayangkan vidio Ustadz Hanan Attaki yang 

bertemakan tentang makna sabar dalam menghadapi ujian dari Allah 
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SWT.Organism (O) nya adalah pengurus aktif birohmah Universitas Lampung. 

Response (R) nya adalah perubahan sikap pada pengurus birohmah Universitas 

Lampung. 

Pengurus birohmah di pilih menjadi subyek penelitian ini, karena pengurus 

birohmah memiliki kepentingan langsung tentang islam. Mereka sering melakukan 

dan mengikuti langsung kegiatan-kegiatan beragama. Penelitian ini mengetahui 

atau membuktikan seberapa berpengaruh gaya retorika Ustadz Hanan Attaki 

terhadap perubahan sikap Pengurus Birohmah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk meneliti seberapa berpengaruhnya gaya retorika Ustadz Hanan Attaki 

terhadap perubahan sikap pada pengurus Birohmah Universitas Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu 

“Seberapa besar Pengaruh Gaya Retorika Dakwah Ustadz Hanan Attaki  Terhadap 

Perubahan Sikap Sabar pada Pengurus Birohmah Universitas Lampung?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Gaya Retorika 

Dakwah Ustadz Hanan Attaki Terhadap Perubahan Sikap Sabar Pada Pengurus 

Birohmah Universitas Lampung. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menurut Mc. Quail, media massa memiliki fungsi sebagai pusat informasi, yang 

berperan sebagai penyedia dan penyampai informasi mengenai berbagai macam 

peristiwa, kejadian, realitas dan banyak hal lain yang terjadi di tengah 

masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

pengembangan Ilmu Komunikasi, terutama yang berkaitan dengan motivasi 

pengguna new media dan pemanfaatan konten yang ditonton yaitu konten 

Dakwah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber bahan referensi 

atau tambahan bersama dalam mengetahui banyaknya berbagai macam gaya 

retorika yang dimiliki oleh pendakwah dan bagaimana pengaruh gaya 

retorika dalam perubahan sikap pengurus Birohmah Universitas Lampung. 

b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan memenuhi 

sebagian persyaratan guna menyelesaikan studi pada tingkat Strata 1 (S1) 

pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. 

c. Para pengurus Birohmah diharapkan menjadi pribadi yang baik dengan 

selalu mengikuti kegiatan beragama. Seperti kegiatan ceramah yang di 

sampaikan Ustadz Hanan Attaki. Supaya menjadi peribadi yang sabar. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu karena memiliki 

unsur penting dalam melakukan sebuah penelitian. Selain mempermudah peneliti 

juga agar terhindar dari kesalahan penelitian sebelumnya dan juga mempermudah 

penulis untuk menentukan langkah yang sistematis dalam penyusunan penelitian 

dari segi teori maupun konsep. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang 

menjadikan bahan refrensi yang menunjang penulis agar melakukan penelitian 

terkait dengan penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1. Peneliti yang pertama peneliti mengambil dari Devi Umratin Nadhira 

dengan judul ”Gaya retorika dakwah mubaligh M. Ali Misbahul Munir di 

Mleto kelurahan Klampis Ngasem kecamatan Sukolilo Surabaya (dalam 

tinjauan teori retorika aristoteles)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

Gaya retorika dakwah yang digunakan oleh ustadz Ali Misbahul Munir 

yaitu olah verbal / gaya bahasa yang digunakan gaya bahasa percakapan 

dalam pemilihan bahasa berdasarkan struktur kalimat menggunakan bahasa 

klimaks, antitesis, repetisi yang meliputi epizeuksis, simploke, dan toutotes. 

Begitu juga dengan olah vokal, beliau sangat memperhatikan pitch, rendah 

dan tingginya suara dan pause. Dari penelitian tersebut peneliti memperoleh 

informasi mengenai tinjauan mengenai gaya retorika dakwah itu apa ciri-

cirinya dan karakteristiknya. 

2. Di penelitian kedua, yang diteliti oleh Masrun Billah dengan judul Pengaruh 

Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. 

Pada penelitian ini dapat dikethui bahwa Gaya retorika dakwah Ustad Adi 
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Hidayat dengan gaya bahasa berdasarkan pilihan kata menggunakan gaya 

bahasa resmi, tidak resmi dan percakapan, gaya bahasa berdasarkan nada 

menggunakan gaya bahasa sederhana dan untuk gaya bahasa berdasarkan 

struktur kalimatmenggunakan gaya bahasa Paralelisme, Antitesis dan 

Repetisi yang meliputi Tautotes dan Epizeuksis. Hal ini membuat peneliti 

mengetahui mengenai gaya retorika dakwah pada media sosial yaitu you 

tube, apa ciri-cirinya dan karakteristiknya. 

3. Pada penelitian ketiga, yang diteliti oleh Eribka Ruthellia David dengan 

judul Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu  Sosial dan Politik Universitas 

Sam Ratulangi. Pada penelitian ini bisa diketahui Hasil analisis koefisien 

korelasi pengaruh konten Vlog terhadap pembentukan sikap mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam 

Ratulangi dengan rumus Product Moment memperoleh hasil sebesar 0,61 

dimana bila dikonsultasikan dengan table interpretasinilai korelasi, 

menunjukkan hubungan yang kuat. Dari penelitian tersebut peneliti 

mendapatkan data mengenai pembentukan sikap Pengurus Birohmah 

Universitas Lampung dalam menilai tayangan di konten media 

socialyoutube. 

Di bawah ini, di sajikan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Tinjauan Pnelitian terdahulu 

1. Judul Gaya retorika dakwah mubaligh M. Ali 

Misbahul Munir di mleto kelurahan 

klampis ngasem kecamatan sukolilo 

surabaya (dalam tinjauan teori retorika 

aristoteles) 

 Penulis Devi Umratin Nadhira 

 Hasil Gaya retorika dakwah yang digunakan oleh 

ustadz Ali Misbahul Munir yaitu olah 

verbal/gaya bahasa yang digunakan gaya 

bahasa percakapan dalam pemilihan 

bahasa berdasarkan struktur kalimat 

menggunakan bahasa klimaks, antitesis, 

repetisi yang meliputi epizeuksis, 

simploke, dan toutotes. Begitu juga dengan 
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olah vokal,beliau sangat memperhatikan 

pitch, rendah dan tingginya suara dan 

pause. 

 Perbedaan Penelitian Penelitian di atas membahas mengenai 

gaya retorika Ustadz M. Ali Misbahul 

Munir sedangkan pada penelitian ini 

pembahas membahas tentang gaya retorika 

dakwah Ustadz Hanan Attaki dan apakah 

berpengaruh pada perubahan sikap 

pengurus birohmah. 

 Kontribusi pada peneliti Dari penelitian di atas peneliti 

memperoleh tinjauan mengenai gaya 

retorika dakwah itu apa ciri-cirinya dan 

karakteristiknya 

2. Judul Gaya Retorika Ustad Adi Hidayat Dalam 

Ceramah‘’Keluarga Yang Dirindukan 

Rosulullah Saw’’ Pada 

  Media Youtube 

 Penulis Masrun Billah 

 Hasil Gaya retorika dakwah Ustad Adi Hidayat 

dengan gaya bahasa berdasarkan pilihan 

kata menggunakan gaya bahasa resmi, 

tidak resmi dan percakapan, gaya bahasa 

berdasarkan nada menggunakan gaya 

bahasa sederhana dan untuk gaya bahasa 

berdasarkan struktur kalimat menggunakan 

gaya bahasa Paralelisme, Antitesis dan 

Repetisi yangmeliputi Tautotesdan 

Epizeuksis. 

 Perbedaan Penelitian Dari penelitian di atas peneliti memperoleh 

tinjauan mengenai gaya retorika dakwah 

pada media sosial yaitu youtube, apa ciri- 

cirinya dan karakteristiknya Penelitian di 

atas membahas mengenai gaya retorika 

Ustadz Adi Hidayat dalam vidio you tube 

‘’Keluarga Yang Dirindukan Rosulullah 

Saw’’ sedangkan pada penelitian ini 

membahas tentang gaya retorika dakwah 

Ustadz Hanan Attaki pada video youtube 

siapa yang paling sabar, dia yang akan 

menang. 

 Kontribusi pada peneliti Dari penelitian di atas peneliti memperoleh 

tinjauan mengenai gaya retorika dakwah 

pada media sosial yaitu youtube, apa ciri-

cirinya dan karakteristiknya. 

 

3. Judul Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube 

terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa 
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Ilmu Komunikasi Fakultas  Ilmu  Sosial  

dan Politik Universitas SamRatulangi 

 Penulis Eribka Ruthellia David 

 Hasil Hasil analisis koefisien korelasi pengaruh 

konten Vlog terhadap pembentukan sikap 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam 

Ratulangi dengan rumus Product Moment 

memperoleh hasil sebesar 0,61 dimana bila 

dikonsultasikan dengan tabel 

interpretasinilai korelasi, menunjukkan 

hubungan yang kuat. 

 Perbedaan Penelitian Penelitian di atas membahas mengenai 

pengaruh konten vlog youtube terhadap 

pembentukan sikap mahasiswa, sedangkan 

pada penelitian ini membahas mengenai 

pengaruh gaya retorika dakwah Ustadz 

Hanan Attaki siapa yang paling sabar, dia 

yang akan menang terhadap perubahan 

sikap pengurusbirohmah. 

 Kontribusi pada peneliti Dari penelitian di atas peneliti memperoleh 

tinjauan mengenai pembentukan sikap 

remaja dalam menilai tayangan di konten 

media sosial youtube. 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, Oktober 2019 

 

B. Pengertian Retorika 

Retorika adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, 

menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima 

pendengar serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Retorika dalam bahasa 

Inggrisdisebut rhetoric, dalam bahasa latin rethorika dan dalam bahasa Yunani 

yakni rethor yang artinya ilmu berbicara, seni bicara atau mahir berbicara. 

Retorika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang 

bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona, sehingga orang 

yang mendengarkannya dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Istilah retorika 

muncul bermula di Yunani sekitar abad ke-5 sebelum masehi. Pada saat itu Yunani 

sebagai pusat kebudayaan barat dan para filsufnya saling berlomba untuk mencari 

apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Retorika mulai berkembang pada 

zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles yang selanjutnya retorika berkembang 
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menjadi ilmu pengetahuan. Menurut Hedrikus(1993:16),retorika diklasifikasikan 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Monologika 

Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, dimana hanya 

ada seorang yang berbicara. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika 

adalah pidato,kata sambutan, kuliah, ceramah, dan deklamasi. 

b. Dialogika 

Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang 

atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. 

Bentuk dialogika yang penting adalah diskusi, Tanya jawab, perundingan, 

percakapan dandebat. 

c. Pembinaan Teknik Bicara 

Teknik berbicara merupakan syarat bagi retorika. Oleh karena itu pembinaan 

teknik berbicara merupakan bagian yang penting dalam retorika.Dalam bagian 

ini, perhatian lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernapas, teknik mengucap, 

bina suara, teknik berbicara dan bercerita. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, retorika diartikan sebagai seni dalam berbicara. 

Dalam bahasa Inggris retorika diartikan sebagai rhetoric yang berasal dari bahasa 

latin yakni rethorika yang berarti ilmu berbicara atau seni dalam berbicara. Secara 

istilah, retorika diartikan sebagail ilmu yang mempelajari tentang kecakapan 

seseorang berbicara didepan massa. Jika dilihat secara laksikal (makna kamus) 

retorika mempunyai tiga maknayaitu mempunyai keterampilan berbahasa secara 

efektif, ilmu tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karang-mengarang, 

dan seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Retorika sebenarnya bukan 

hanya ilmu yang mempelajari sekedar berbicara. Tetapi juga merupakan sebuah 

ilmu yang saling berhubungan, antara seni berbicara dengan pengetahuan dari suatu 

masalah. Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan khalayak umum dengan 

menggunakan pendekatan persuasif. Hal lain yang harus diperhatikan oleh 

komunikator adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan menggunakan 

logika (Suardi, 2017:41) 
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Dapat disimpulkan bahwa retorika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari 

tentang prinsip-prinsip yang efektfif, sehingga komunikator dapat dengan mudah 

untuk menyampaikan pesan tersebut melalui pendekatan persuasif. Secara umum 

retorika merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah penyampaian 

pesan yang efektif baik melalui tulisan ataupun lisan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi khalayak. 

Menurut Jalaluddin Rakhmat (1994:3), gaya retorika di bagi menjadi 3 klasifikasi, 

yakni: 

a. Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah seseorang dalam menggunakan bahasa untuk 

mengungkapkan suatu kalimat. Dari gaya bahasa seseorang dapat dinilai dari 

berbagai aspek baik dari segi pendidikan, daerah, lingkungan maupun sifatnya. 

Gaya merupakan sebuah ciri khasyang menempel pada diri seseorang, 

sehingga seorang penceramah harus memilih gaya bahasa yang tepat agar dapat 

dengan mudah menarik perhatian dari komunikan. Penggunaan gaya retorika 

yang baik akan membuat penilaian audiens terhadap penceramah tersebut 

semakin baik. Gaya bahasa dan kosa kata mempunyai hubungan yang saling 

berkesinambungan. Jika semakin banyak kosa kata yang digunakan, maka akan 

semakin beragam pula gaya bahasa yang dipakai. Leech & Short 

mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam 

konteks tertentu, oleh orang tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam 

menggunakan bahasa yang baik, maka harus mengandung tiga unsur. yaitu 

kesopanan, kejujuran dan menarik. Gaya bahasa dapat berbentuk bahasa baku 

dan bahasa yang tidak baku. 

b. Gaya Irama Suara 

Gaya irama suara didasarkan pada sugesti yang diungkapkan dengan 

menggunakan kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Seringkali 

sugesti ini akan lebih nyata jika diikuti dengan sugesti suara dan pembicaraan 

bila sajian berupa bahasa lisan. 
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1. Gaya Sederhana 

Gaya sederhana ini biasanya sangat cocok dan efektif digunakan untuk 

memberikan intruksi, perintah, pelajaran, perkuliahan, dan sejenisnya. 

Sebab untuk dapat menggunakan bahasa ini dengan efektif, maka seorang 

penulis harus memiliki kepandaian dan pengetahuan yang cukup. Oleh 

karena itu gaya ini sangat cocok untuk digunakan sebagai pembuktian atau 

untuk mengungkapan fakta suatu hal. Dengan begitu untuk membuktikan 

sesuatu kita tidak perlu memancing emosi dengan menggunakan gaya 

mulia yang bertenaga. 

2. Gaya Suara 

Gaya ini merupaka seni dalam berkomunikasi untuk memikat perhatian 

audiens. Hal ini dapat dilakukan dengan berbicara menggunakan irama 

yang berubah-ubah sambil memberikan penekanan tertentu pada kata yang 

memerlukan perhatian khusus.T.A Lathif Rousydy mengatakan bahwa 

audiens umumnya tertarik kepada pidato atau ceramah seseorang jika 

pembicara mempunyai suara yang empuk, enak didengar dan yang sesuai 

dengan keinginan jiwa pendengar. 

c. Gaya Gerak Tubuh 

Gaya merupakan ciri khas seseorang untuk mengungkapkan diri sendiri 

melalui kontak mata, bahasa, tingkah laku, cara berpakaian, gerak fisik dan lain 

sebagainya. Dalam hal ini gerak fisik digunakan dalam tiga hal antara lain: 

pertama, menyampaikan makna. kedua, menarik perhatian dan ketiga, 

menumbuhkan kepercayaan diri, semangat serta dapat digunakan untuk 

menggambarkan ukuran dan bentuk suatu hal. Dari beberapa gaya yang ada, 

salah satu yang menjadi daya tarik adalah gaya fisik. Tidak hanya berguna 

untuk menyampaikan makna. Gaya fisik ini juga dapat menimbulkan respon 

pada audien, karena pada dasarnya pendengar lebih tertarik pada hal- hal yang 

sifatnya bergerak. Dalam melakukan pidato ataupun  ceramah, gerak gerik 

seorang pembicara akan melibatkan audiens untuk bergerak.Mereka juga akan 

merasakan apa yang komunikator rasakan. Berikut adalah macam-macam 

gerak tubuh seseorang dalam berkomunikasi antara lain: 
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1) Sikap Badan 

Sikap badan selama berbicara baik dalam keadaan duduk ataupun berdiri 

sangat menentukan berhasil atau tidaknya penampilan saat kita sedang 

menjadi seorang komunikator. Sikap badan dapat menimbulkan berbagai 

penafsiran dari pendengar untuk menggambarkan gejala-gejala 

penampilan kita. 

2) Penampilan dan pakaian 

Pentingnya beberapa gerak penyerta. Penyerta adalah suatu keadaan yang 

mengikuti atau terjadi pada waktu kita mengumpulkan sesuatu. Biasanya 

gerak penyerta ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Melainkan dengan 

secara spontan dan yang terjadi sesuai dengan keadaan hati dan emosi. 

Disamping itu, masalah pakaian juga  menjadi perhatian karena pakaian 

merupakan bagian dari kita. 

3) Air Muka dan Gerak Tangan 

Menggunakan air muka yang tepat merupakan salah satu pendukung 

dalam menyajikan materi. Air muka bukanlah hanya sebuah seni untuk 

memikat perhatian audiens, namun dengan menggunakan air muka yang 

tepat akan dapat menyentuh perasaan audiens. Ekspresi wajah merupakan 

salah satu alat penting yang digunakan pembicara dalam berkomunikasi 

non verbal dengan menggunakan alis, mata,  dan mulut untuk berekspresi. 

Demikian pula dengan gerakan tangan. Dalam berceramah atau pidato, 

penggunaan gerakan tangan menjadi faktor pendukung dalam 

menyampaikan pesan materi. Hal tersebut dapat membuat gambar abstrak 

dari materi yang disampaikan. Walaupun begitu, pembicara tidak boleh 

salah dalam menggunakan gerakan tangan karena bila salah akan akan 

menjadi tawaan bagi para pendengar. (Sunarjo, 1983:31) 
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C. Pengertian dan Tujuan Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Dakwah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan 

oleh setiap muslim. Kewajiban ini tercermin dari konsep amr ma’ruf dan nahi 

munkar, yakni perintah untuk mengajak masyarakat melakukan perilaku positif 

sekaligus mengajak mereka untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari 

perilaku negatif. Berikut adalah penjelasan seputar pengertian Dakwah, Tujuan 

dakwah dan unsur-unsur dakwah. Dakwah berasal dari kata bahasa Arab 

dakwah, merupakan bentuk dari kata kerja da’a, yad’u, da’wah, berarti seruan, 

ajakan, atau panggilan. Kata dakwah juga berarti doa yakni harapan, 

permohonan kepada Allah SWT. (Ma’arif, 2011:17). 

2. Tujuan Dakwah 

a. Tujuan umum dakwah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam 

seluruh aktivitas dakwah. Ini berarti tujuan dakwah yang masih bersifat 

umum dan utama, di mana seluruh gerak langkahnya proses dakwah harus 

ditujukan dan diarahkan  kepadanya. 

b. Tujuan khusus dakwah merupakan perumusan tujuan sebagai perincian 

daripada tujuan dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan 

seluruh aktivitas dakwah dapat jelas diketahui, ke mana arahnya dan jenis 

kegiatan apa yang hendak dikerjakan, kepada siapa berdakwah dengan 

cara yang bagaimana dan sebagaimana dengan cara yang terperinci 

(Aziz,2004:67). 

D. Pengertian Sabar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian sabar ada dua. 

Pertama, pengertian sabar adalah tahan menghadapi cobaan (tidak lekas marah, 

tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati); tabah. Kedua, pengertian sabar adalah 

tenang; tidak tergesa-gesa; tidak terburu nafsu. Sederhananya, pengertian sabar 

adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar adalah adalah kemampuan 

untuk bertahan dalam keadaan sulit. Kesabaran mungkin melibatkan ketekunan 
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dalam menghadapi penundaan. Pengertian sabar juga digambarkan sebagai 

toleransi terhadap provokasi tanpa menanggapi dengan tidak hormat atau kesabaran 

ketika berada di bawah tekanan, terutama ketika menghadapi kesulitan jangka 

panjang. Perilaku sabar digunakan untuk merujuk pada sifat karakter yang tabah. 

Dalam psikologi dan ilmu saraf kognitif, kesabaran dipelajari sebagai masalah 

pengambilan keputusan. Berlawanan dengan kepercayaan populer, kesabaran 

bukanlah kebajikan yang dimiliki beberapa orang sejak lahir. Sabar adalah sikap 

yang bisa dilatih dan dikendalikan. Dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab, 

yaitu Ash-shabru yang berarti tahan. Dari makna kata tersebut dapat dipahami 

bahwa sabar adalah sikap tahan lama, tahan banting, dan tak mudah hancur. Dengan 

kata lain sabar dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah dan tidak mudah 

menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah SWT. 

Sabar adalah salah satu keutamaan hidup terbaik dalam Islam. Melalui sabar, 

muslim percaya bahwa seorang individu dapat tumbuh lebih dekat dengan Tuhan 

dan dengan demikian mencapai kedamaian sejati. Ditegaskan pula dalam Islam, 

bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar, lebih khusus lagi dalam musibah dan 

penderitaan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah ada perubahan 

sikap pengurus Birohmah Universitas Lampung dalam menghadapi masalah atau 

ujian setelah menonton tayangan Ustadz Hanan Attaki. 

E. Unsur Dakwah 

Terdapat beberapa unsur dakwah, diantaranya: 

1. Orang yang melakukan seruan dan ajakan (dakwah) biasa kita kenal dengan 

istilah “da’i”. Namun, mengingat bahwa proses memanggil atau menyeru 

tersebut juga merupakan proses penyampaian (tabligh) pesan-pesan tertentu, 

maka ia juga dikenal dengan sebutan “mubaligh” yakni orang yang berfungsi 

sebagai komunikator. 

2. Mad’u (Mitra Dakwah) adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. 

Mereka adalah orang-orang yang telah memiliki atau setidak-tidaknya telah 

tersentuh oleh kebudayaan asli atau kebudayaan selain islam. Karena itu 
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mad’u senantiasa berubah karena porubahan aspek sosial kultural, sehingga 

mad’u ini akan senantiasa mendapatkan perhatian dan tanggapan khusus bagi 

pelaksanaan dakwah. 

3. Maddah (Materi dakwah) adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da’i 

kepada mad’u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah 

dakwah adalah ajaran Islam itusendiri. 

4. Wasilah (media dakwah) adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah kepada mad’u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada 

umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya’qub 

membagi wasilah dakwah menjadi lima macam, yaitu: lisan, tulisan, lukisan, 

audio visual, dan akhlak. 

5. Thoriqah dari segi bahasa metode berasal dari dua kata, yaitu “meta” melalui 

dan “hodos” jalan atau cara. Dengan demikian kita dapat artikan bahwa 

metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. 

6. Atsar (Efek Dakwah) sangat penting sekali artinya dalam proses komunikasi, 

terutama bagi dakwah yang berisi ajakan atau panggilan untuk berbuat baik, 

melakukan kebajikan dan mencegah kemunkaran berdasarkan ajaran Islam. 

(Munir & Ilaihi,2006:24). 

F. Retorika Dakwah 

Istilah dakwah berasal dari bahasa arab yang artinya mengajak atau menyeru. 

Banyak sekali pengertian dakwah yang dikemukakan oleh para ahli dakwah, tetapi 

pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah aktifitas yang dapat 

mengubah situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan islam, menjadi sesuai 

dengan ajaran islam. Dengan demikian, tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan 

kearah kehidupan yang lebih islami. Retorika dakwah dapat dimaknai sebagai 

pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah yakni ajakan kejalan Allah 

(sabilillah) seperti yang telah dijelaskan dalam Surah An-Nahl Ayat 125: 
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“serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang 

baik,dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui siapa mendapat petunjuk” (QS. An-nahl:125) 

Dakwah bil lisan merupakan dakwah yang menggunakan kemampuan memilih dan 

mengolah kata yang tepat untuk mempersuasi pendengar agar dakwah yang 

dilakukan mencapai target keberhasilan. Retorika merupakan seni berbicara di 

depan publik, sehingga dalam proses  dakwah memerlukan sebuah retorika yang 

baik dalam menyampaikan pesan dakwah kepada pendengar. Dalam penyampaian 

pesan dibutuhkan kemampuan yang mengesankan pendengar dalam 

mengungkapkan isi pesan dakwah. Maka dibutuhkan gaya retorika yang baik bagi 

da‟i untuk memperbesar keberhasilan dakwah. Kemampuan retorika yang dimiliki 

da‟i dapat dipelajari, bukan semata bakat yang dimiliki sebagian orang saja. 

Begitupula dengan da‟i yang ingin mempelajari retorika sebagai kemampuan dalam 

menunjang keberhasilan dakwahnya. 

G. YouTube Sebagai Perkembangan Media Baru 

YouTube merupakan salah satu website terpopular era kini. YouTube adalah 

sebuah situs web video sharing populer dimana para pengguna dapat memuat, 

menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di YouTube 

adalah klip musik, film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. Berbagai 

video sharing YouTube yang ada memiliki berbagai dampak sebagai media massa 

berbasis web ini. Mulai dari yang berdampak positif, negatif, dan juga dampak 

sebagai komunikasi massa. Efek yang ditimbulkan oleh YouTube sangat 

mempengaruhi kehidupan masa kini, kemudahan yang diberikan youtube untuk 

meng-upload dan download file memungkinkan situs ini ramai diakses oleh 

pengguna internet baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. 

Munculnya YouTube di kalangan masyarakat dunia memunculkan persepsi orang 

dalam bentuk pro dan kontra. Bagi mereka yang pro terhadap fenomena YouTube, 

mereka memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran dan disisi lain 

sebagai sarana menuju popularitas yang instant dan berkembang melalui 
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popularitas tersebut. YouTube sebagai web terpopular, memiliki dampak yang 

positif hingga negatif. Sisi positif pada YouTube terlihat pada kreativitas bagi 

penonton, menjadi sumber informasi,insiprasi dan motivasi, pada sisi negatifnya 

seperti kecanduan, menimbulkan rasa depresi dan mudah emosi, bisa di 

salahgunakan. (Dewdney and Ride, 2006: 8 &20). 

Media sosial apapun bentuknya akan selalu memberikan manfaat positif bagi 

penggunanya. Sama halnya dengan YouTube dapat bermanfaat jika dilandasi 

dengan tujuan penggunaan yang positif. Namun sebaliknya akan juga menjadi 

boomerang dan berpotensi merugikan bagi penggunanya jika tidak digunakan 

dengan baik, benar serta bertanggung jawab. Pada akun YouTube yang bertemakan 

tentang makna sabar dalam ceramah Ustadz Hanan Attaki ini banyak sekali isi 

konten yang positif bagi perubahan sikap seseorang. Selain itu terdapat pembahasan 

mengenai doa-doa saat dalam keadaan sulit bagaimana kita bersabar dalam 

menghadapi cobaan dan motivasi-motivasi tentang makna sabar dalam syariat 

Islam. 

H. Pengertian Sikap 

Sikap adalah tingkah laku atau gerakan-gerakan yang tampak dan ditampilkan 

dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. Interaksi tersebut terdapat proses 

saling merespon, saling mempengaruhi serta saling menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial. (Syamsudin 1997:10). 

Perubahan pada sikap seseorang di era Globalisasi. Hal itu pun berlaku dengan 

sikap dan perilaku seorang remaja. Masa remaja adalah masa dimana perubahan 

dan kegoncangan terjadi di segala bidang, yang dimulai dengan perubahan jasmani 

yang sangat cepat, jauh dari keseimbangan dan keserasian. Proses terbentuknya 

sikap pada diri seseorang adalah: 

1. Adopsi adalah kejadian- kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-

ulang dan terus menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap kedalam diri 

individu dan memengaruhi terbentuknya suatu sikap. 

2. Diferensiasi adalah dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya 

pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya 
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dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap 

objek tersebut dapat  terbentuk sikap tersendiri pula. 

3. Integrasi adalah pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai 

dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tentu sehingga 

akhirnya terbentuk sikap mengenal hal tersebut. 

4. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan 

kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman– pengalaman 

yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. 

Proses belajar sosial terbentuk dari interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, individu 

membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang 

dihadapinya. 

Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah: 

1. Pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, 

pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap 

akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan 

faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan 

pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas. 

2. Kebudayaan. Pada hal ini menekankan pengaruh lingkungan (termasuk 

kebudayaan) dalam membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian tidak lain 

daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah 

reinforcement (penguatan, ganjaran) yang dimiliki. Pola reinforcement dari 

masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut, bukan untuk sikap dan perilaku 

yang lain. 

3. Orang lain yang dianggap penting. Pada umumnya, individu bersikap 

konformis atau searah dengan sikap orang orang yang dianggapnya penting. 

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan 

keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting 

tersebut. 

4. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti 

televisi, radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan 

kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan 
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landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-

pesan sugestif yang dibawa informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan 

memberi dasar afektif dalam mempersepsikan dan menilai sesuatu hal 

sehingga terbentuklah arah sikaptertentu. 

5. Institusi Pendidikan dan Agama. Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan 

agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap dikarenakan 

keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan 

sertaajaran-ajarannya. 

6. Faktor emosi dalam diri. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi 

lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk 

sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan 

ego. Sikap demikian bersifat sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah 

hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan lebih 

tahan lama. Contohnya bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional 

adalah prasangka. (Monks,2001:127) 

I. Teor iStimulus-Organism-Response(S-O-R) 

Teori S-O-R menjelaskan bagaimana suatu rangsangan mendapatkan respon. 

Tingkat interaksi yang paling sederhana terjadi apabila seseorang melakukan 

tindakan dan diberi respon oleh orang lain. Menurut Fisher istilah S-R kurang tepat 

karena adanya intervensi Organisme antara stimulus dan respons sehingga dipakai 

istilah S-O-R (Stimulus-Organisme-Response). Teori S-O-R beranggapan bahwa 

Organisme menghasilkan perilaku jika ada kondisi stimulus tertentu pula. Jadi efek 

yang timbul adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus terhadap stimulus  

khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan kesesuaian antara pesan dan 

reaksi komunikan. Unsur- unsur dalam model ini adalah pesan atau stimulan, 

komunikan atau Organism, efek atau response. Dalam proses perubahan sikap, 

sikap komunikan dapat berubah jika stimulus yang menerpanya benar-benar 

melebihi dari yang dialaminya. 
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Proses perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses 

perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang 

terdiri dari stimulus yang diberikan pada Organisme yang dapat diterima atau 

ditolak. Selain itu dapat berupa isi pesan yang disampaikan pendakwah pada 

khalayak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima berarti stimulus itu tidak efektif 

mempengaruhi perhatian khalayak, bila stimulus diterima berarti ada perhatian dari 

individu dan stimulus tersebut menjadi efektif. (Effendy, 2003:220). 

Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari Organisme (diterima) maka 

mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu 

Organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak 

demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap), dengan dukungan fasilitas serta 

dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari 

individu tersebut (perubahan perilaku) yang disebut dengan respon. Rancangan 

respon dalam penelitian ini adalah sikap remaja. Selanjutnya teori ini mengatakan 

bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus (rangsang) yang diberikan 

benar-benar melebihi daristimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus 

semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan Organisme. 

Dalam meyakinkan Organisme ini, faktor reinforcement memegang peranan 

penting. Selanjutnya teori inimengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya 

apabila stimulus (rangsang) yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus 

semula. Stimulus yang dapat melebihi timulus semula ini berarti stimulus yang 

diberikan harus dapat meyakinkan Organisme. (Effendy, 2003:220). 

Penelitian ini menggunakan Teori Stimulus-Organism-Response (S-O-R) yang 

terdiri dari rancangan stimulus yang berupa video dakwah Ustad Hanan Attaki. 

Organisme dalam penonton penelitian ini adalah Pengurus Birohmah Universitas 

Lampung. Serta responseyang berupa perubahan sikap sabar pengurus Birohmah 

Universitas Lampung. 
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J. Kerangka pikir 

Seiring perkembangan di era globalisasi ini perkembangan arus informasi dan 

teknologi berkembang secara pesat, diawali dengan penyebaran informasi melalui 

media cetak, kemudian berkembang melalui media sosial, media sosial tidak lepas 

dengan dengan internet. Dakwah islam juga harus mampu mengikuti, 

meneyesuaikan perkembangan informasi dan teknologi serta terus 

mengembangkan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa meninggalkan tradisi 

lama, dakwah juga mulai berkembang baik dalam penyampainya maupun 

medianya. Media youtube merupakan media sosial, yang digunakan untuk 

mengakses berbagai macam informasi tentang kajian Islam maupun pengetahuan 

lainnya. Berbagai kalangan masyarakat menggunakan media youtube sebagai 

media dakwah karena lebih mudah untuk menyampaikan informasi dengan sangat 

cepat, efisien dan jangkaunnya begitu luas. 

Dakwah adalah seruan atau ajakan untuk mengubah ke arah yang lebihbaik dan 

sempurna, baik terhadap pribadi maupun umum. Perwujudan dakwah bukan 

sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dan tingkah laku saja, tetapi 

juga menuju sasaran yang lebih luas. Dakwah biasa dilakukan oleh setiap kaum 

muslimin yang memiliki pengetahuan lebih di bidang keagamaan. Setiap 

pendakwah memiliki ciri khas masing-masing mulai dari berpakaian, Bahasa yang 

digunakan, sertagaya retorika yang berbeda setiap pendakwah. Setiap individu 

mempunyai gaya tersendiri. 

Gaya seorang pendakwah akan berpengaruh besar dalam penyampaian pesan 

dakwah tersebut, tidak terkecuali Ustadz Hanan Attaki. Ustadz Hanan Attaki 

memiliki ciri khas dalam berceramah yang kekinian dengan gaya bahasa, gaya 

irama suara, gaya gerak-gerik yang melekat menjadi ciri khas dari Ustadz Hanan 

Attaki. Tentunya hal ini bisa menunjukkan bahwa banyak pendengar yang tertarik 

pada Ustadz Hanan Attaki. Hal ini terlihat dari jumlah penonton dan respon dari 

kolom komentar yang ada di beberapa video yang bertemakan tentang makna sabar 

dalam menghadapi ujian dari Allah SWT. 
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Pada era ini diharapkan dapat membawa sikap yang positif bagi pengguna Youtube 

untuk dapat melakukan hal-hal yang positif dan menjauhkan hal-hal yang buruk 

menurut ajaran Agama Islam. Video yang sudah di unggah otomatis akan masuk ke 

bedranda pengguna Youtube.Teori S-O-R akan menjadi landasan dalam penelitian 

ini,Teori ini menekankan bahwa efek yang timbul adalah reaksi khusus sehingga 

seseorang dapat mengharapkan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan 

yaitu perubahan sikap. Proses perubahan sikap pada hakikatnya sama dengan 

peroses belajar yang di berikan pada Organisme yang dapat diterima atau ditolak. 

Apabila pesan yang di sampaikan pendakwah pada khalayak tidak diterima berarti 

pesan yang disampaikan tidak efektif, bila pesan yang disampaikan oleh khalayak 

diterima berarti ada respon dari khalayak yang menjadikan pesan yang efektif. 

Faktor tersebut dapat menimbulkan perubahan sikap bagi khalayak yang 

mendengarkan isi ceramah Ustadz Hanan Attaki yang bertemakan Tentang makna 

sabar dalam menghadapi ujian dari Allah SWT. Mulai dari pembawaan gaya 

bahasa, gaya irama suara, dan gaya gerak gerik sehingga dapat menarik perhatian 

para khalayak untuk menonton video yang dapat di tonton pada media Youtube. 

Dari penelitian ini hendak mengetahui ”Pengaruh Gaya Retorika Dakwah Ustadz 

Hanan Attaki Terhadap Perubahan Sikap sabar pada Pengurus Birohmah 

Universitas Lampung”, dimana untuk mempermudah menyusun alur penelitian, 

maka peneliti menyusun sebuah kerangka pikir. Adapun kerangka pikir yang 

disusun untuk penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut: 
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Gambar 1. 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, Oktober 2019 

 

K. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah 

dibahas sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H0: Gaya Retorika Ustadz Hanan Attaki tidak berpengaruh dalam mengubah Sikap 

Sabar Pada Pengurus Birohmah Universitas Lampung. 

H1: Gaya Retorika Ustadz Hanan Attaki berpengaruh dalam mengubah Sikap 

Sabar Pada Pengurus Birohmah Universitas Lampung. 

  

Gaya Retorika Dakwah Ustadz Hanan 

Gaya Retorika 

Gaya Bahasa 

Gaya Irama Suara 

Gaya Gerak Tubuh 

Pengurus Birohmah Universitas Lampung 

Perubahan Sikap Sabar Pengurus Birohmah 

Universitas Lampung 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tipe penelitin yang digunakan 

pada penelitian ini adalah penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian 

yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagi alat 

pengukuran data yang pokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanasi 

yaitu penelitian yang menyoroti pengaruh antar variabel penelitian dan menguji 

hepotesis yang telah di rumuskan sebelumnya. Format eksplansi dimaksud dengan 

menjelakan suatu generalisasi sampel terhadap populasi atau menjelaskan 

hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel lain. 

(Bungin,2005:38). 

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

Sejumlah gejala atau faktor dipengaruhi atas adanya variabel bebas. Variabel 

bebas adalah variabel yang diduga sebagai penyebab atau awal terjadinya dari 

variabel yang lain. (Sugiyono, 2011: 61). Biasanya variabel bebas ini ditandai 

dengan simbol X. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Gaya retorika 

Ustad Hanan Attaki. 

2. Variabel terikat (Dependent Variabel) 

Sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang menentukan dan mempengaruhi 

dari ada atau munculnya gejala atau faktor atau unsur yang kedua itu disebut 

sebagai variabel terikat. Variabel terikat sering juga disebut dengan variabel 
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tak bebas. Variabel tak bebas adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau 

yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya (Sugiyono, 2011:61). 

Variabel terikat biasanya ditandai dengan simbol Y. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah perubahan sikap remaja. 

C. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut dilapangan 

(Singarimbun, 2006: 46). Definisi konsep dari penelitian ini adalah: 

1. Gaya Retorika Dakwah Ustad Hanan Attaki ( Variabel X) 

Gaya adalah sikap, gerakan. Gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri entah 

melalui bahasa, tingkah laku, berpakaian, dan sebagainya. Retorika dakwah 

adalah seni atau ilmu yang mengajarkan kaidah-kaidah penyampaian tutur yang 

efektif melalui lisan atau tulisan untuk mengefeksi dan mempengaruhi pihak 

lain. Sedangkan dalam arti sempit retorika adalah seni atau ilmu tentang prinsip-

prinsip pidato yang efektif. 

Berdasarkan konsep Jalaluddin Rakhmat, gaya retorika di bagi menjadi 3 

klasifikasi, yakni: 

a. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiranmelalui bahasa Secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa. Seperti 

Ustadz Hanan Attaki yang memiliki gaya bahasa cenderung lebih santai dan 

kekinian seperti anak muda sehingga khalayak lebih mudah menerima apa 

yang disampaikan. 

b. Gaya irama suaramerupakan seni dalam berkomunikasi, untuk mengikat 

perhatian dapat dikerjakan dengan jalan berbicara dengan irama yang 

berubah-ubah. Nada bicara Ustadz Hanan Attaki saat menyampaikan 

dakwah kepada khalayak memiliki suara yang lemah lembut tetapi tegas 

untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, nada suara yang 

disampaikna Ustadz Hanan Attaki terdengar jelas saat menyampaikan 

pesan ke khalayak, dan memiliki intonasi suara yang khas dan menarik 

sehingga khalayak bisa menerima pesan yang disampaikan. 
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c. Gaya gerak tubuh adalah gerakan tubuh, gerakan kepala, ekspresi wajah, 

dan kontak mata. Gerak tubuh Ustadz Hanan Attaki saat menyampaikan 

pesan pada khalayak dapat menarik perhatian karena setiap menyampaikan 

pesan selalu menggunakan gerakan tangan yang mengikuti bahasa yang 

disampaikan, mimik wajah pada Ustadz Hanan Attaki mengeluarkan 

ekspresi seperti marah, kesal, dan senang sehingga khalayak dapat fokus 

pada penceramah. Selain itu Ustadz Hanan Attaki memiliki penampilan 

yang khas seperti memakai kemeja dan topik upluk. 

2. Perubahan Sikap Sabar Pada Pengurus Birohmah Universitas Lampung 

(Variabel Y). 

Sikap seseorang di era globalisasi mulai berubah. Hal itu pun berlaku dengan 

sikap seorang remaja. Masa remaja adalah masa dimana terjadi perubahan 

dimulai dengan perubahan jasmani yang sangat cepat, jauh dari keseimbangan 

dan keserasian. Setelah remaja menemukan jati dirinya ia mungkin merasa asing 

dalam masyarakat, sehingga sikapnya jadi berubah, ingin menjauh dari 

masyarakat atau tenggelam dari aktifitas-aktifitas masyarakat. 

Perubahan sikap adalah proses tahapan remaja menujuperilaku yang lebih baik 

sesuai dengan standar moral yang berlaku.Adapun proses berkembangnya 

perubahan sikap siswa yang baik dapatdilihat jika siswa tersebut memiliki 

perkembangan emosi yang baik,bahasa yang baik dan memiliki hubungan sosial 

yang baik. Indikatoryang akan diukur adalah: 

a. Kognitif adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dipercayai oleh individu 

yang berisi persepsi dan kepercayaan yang dimiliki individu tentang suatu 

hal. Sikap remaja pada indikator kognitif ini dapat mengetahui bagaimana 

cara menghadapi ujian, yakin bahwa perbuatan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan ajaran yang seharusnya sehingga dapat menjadi benteng diri untuk 

perubahan sikap. 

b. Afektif adalah perasaan yang menyangkut aspek emosional. Sikap remaja 

pada indikator afektif ini dapat mengetahui bagaimana sikap untuk bersabar, 

menahan emosi terhadap suatu hal yang bisa merubah sikap dan timbul rasa 

bersalah saat melakukan suatu kesalahan, sehingga sadar bahwa apa yang 

dilakukan tidak sesuai dengan yang diajarkan. (Mann,1969:70) 
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D. Definisi  Operasional 

Singarimbun dan Effendi (2001:123), definisi operasional merupakan unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat 

(Y). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu gaya retorika, sedangkan variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu perubahan sikap sabar pada Pengurus Birohmah 

Universitas Lampung. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Definisi Oprasional Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

  

 

 

 

Gaya bahasa 

1. Gaya bahasa yang 

dimiliki Ustadz Hanan 

Attaki 

cenderungsantai. 

2. Gaya bahasa Ustadz 

Hanan Attaki kekinian 

seperti anakmuda. 

3. Gaya bahasa Ustadz 

Hanan Attaki mudah 

diterima khalayak. 

 

 

 

 

Gaya Retorika 

Ustad Hanan 

Attaki (X) 

 

 

 

 

 

 

Gaya 

irama 

suara 

1. Ustadz Hanan Attaki 

memiliki suara yang 

lembut. 

2. Ustadz Hanan Attaki 

memiliki intonasi nada 

yang tegas. 

3. Intonasi nada Ustadz 

Hanan Attaki saat 

menyampaikan pesan 

ke khalayak terdengar 

jelas. 

4. Ustadz Hanan Attaki 

memiliki suara yang 

berkarakter. 

5. Ustadz Hanan Attaki 

memiliki suara yang 

menarik. 

 

 

 

 

Likert 

 Gaya gerak- 

gerik (gesture) 

i. Saat menyampaikan 

pesan Ustadz Hanan 

Attaki menggunakan 

Gerakan tangan 

mengikuti bahasa yang 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 

disampaikan. 

ii. Saat menyampaikan 

pesan Ustadz Hanan 

Attaki mengeluarkan 

ekspresi wajah sesuai 

pesan yang 

disampaikan. 

iii. Saat Ustadz Hanan 

Attaki menyampaikan 

pesan, penampilan atau 

pakaian  yang 

digunakan sangatlah 

khas . 

 

 

 

 

 

Perubahan Sikap 

Pengurus 

Birohmah 

Universitas 

Lampung (Y) 

 

 

 

 

 

Kognitif 

1. Mengetahui bagaimana 

cara menghadapi ujian. 

2. Mengetahui bahwa 

bersabar adalah sikap 

yangpositif. 

3. Mengetahui cara 

bersabar dalam 

masalah yang 

dihadapi. 

4. Mengetahui bahwa 

dalam hidup pasti di 

beriujian. 

5. Diam terhadap 

musibah 

6. Tak pernah mengadu 

7. Tidak ada perbedaan 

antara sedang nikmat 

dan sedang diuji 

meskipun dua-duanya 

mengandung bahaya 

 

 

 

 

 

Likert 

  

 

 

 

Afektif 

1. Lebih sabar dalam 

menghadapi ujian dari 

pada sebelumnya. 

2. Lebih sabar untuk 

menahan emosi 

saatmarah. 

3. Tidak mudah putusasa. 

4. Menerima dengan 

lapang dada setiap 

masalah yang  datang 

5. Berteguh hati atas 

aturan- aturan Al-

Quran dan As- Sunnah 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti,Oktober 2019 
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E. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitiannya. Penentuan 

lokasi penelitian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan teori substansif, 

penjajakan lapangan, keterbatasan geografi, waktu, biaya, dan tenaga, Lokasi dalam 

penelitian ini diambil dengan sengaja yaitu di UKM Birohmah Universitas 

Lampung. 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:117).Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang terdaftar sebagai anggota 

birohmah Universitas Lampung. Pemilihan populasi ini didasari atas mayoritas 

mahasiswa yang tergabung dalam UKM Birohmah tersebut mempunyai 

pengetahuan mengenai agama dan yang menonton vidio Ustadz Hanan Attaki. 

Berdasarkan data dari UKM Birohmah mahasiswa yang mendaftar di Birohmah 

sebanyak 312 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2007:90). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili). 

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, peneliti menggunakan rumus 

Slovin sebagai berikut: 

 Ne1

N
n

2
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Ket:   n : Ukuran sampel 

N :  Ukuran populasi 

e : Nilai kritis (batas penelitian) yang diinginkan (persen 

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengamilan sampel 

populasi) 

Dalam pengambilan data sampel ini, maka hasil yang diperoleh melalui 

perhitungan dengan nilai krisis (batas ketelitian) sebesar 10% adalah 

sebagai berikut: 

 Ne1

N
n

2
  

    0,1 3121

312
n

2


  

   0,01 3121

312
n


  

  3,121

312
n


  

  ,124

312
n   

73,75n   dibulatkan menjadi 76  

Berdasarkan hasil tersebut, maka jumlah sampel minimal adalah sebanyak 76 

orang. Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang untuk 

mempermudah perhitungan serta untuk mengantisipasi jika terdapat drop out 

jumlah responden. 

G. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2008:73). 

Berdasarkan definisi diatas maka teknik sampling merupakan teknik untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Pemilihan sampel 

dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya 
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yang akurat, dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif. Idealnya, sampel 

haruslah benar-benar menggambarkan atau mewakili karakteristik populasi yang 

sebenarnya. 

Dalam menentukan rancangan sampling, peneliti menggunakan metode purposive. 

Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan 

menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel 

memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, 

penulis memilih teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-

sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu Mahasiswa anggota Birohmah 

yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel 

penelitian yaitu: 

1. Responden merupakan mahasiswa aktif anggota Birohmah Universitas 

Lampung. 

2. Responden merupakan viewerYoutube yang menonton video Ustadz Hanan 

Attaki. 

H. Sumber Data 

Menurut Siregar (2013:16) jenis data dikelompokan berdasarkan jenis dan 

posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling samar- samar, 

dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat sekunder. Adapun 

jenis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui jawaban 

responden terhadap daftar pertanyaan melalui kuesioner telah disiapkan oleh 

peneliti. Kuesioner akan dibagikan pada pengurus Birohmah Universitas 

Lampung yang menjadi sampel penelitian. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber lain yang telah 

tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder diperoleh dari buku, 

jurnal, surat kabar, foto dan sumber lainnya (Sugiyono, 2007:137). 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan  

1. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010:194). 

2. Studi kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan studi pustaka 

dilakukan dengan mengumpulkan data tambahan dari berbagai referensi berupa 

buku, arsip, agenda, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

J. Teknik Pengolahan Data 

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data dengan menggunakan teknik sebagaiberikut: 

1. Editing, adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil 

dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk 

tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. 

2. Koding, adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang 

termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk 

angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang 

akan dianalisis. 

3. Tabulasi, adalah proses penempatan data kedalam bentuk tabel yang telah diberi 

kode sesuai dengan kebutuhan analisi. Tabel-tabelyangdibuat sebaiknya mampu 

meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data (Siregar, 2013:86). 
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K. Teknik Pemberian Skor 

Kriteria pengukuran dan pemberian skor dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan skala Likert, yaitu responden dihadapkan dengan pernyataan dan 

kemudian diminta untuk memberikan jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Masing-masing alternatif jawaban diberi skor 

1-5. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

sekelompok orang mengenai suatu fenomena. Setiap pertanyaan dalam kuesioner 

akan diberi lima alternatif jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Penentuan skor untuk 

masing-masing alternatif jawaban adalah : 

1. Alternatif jawaban (a), diberi skor 5, menunjukan kategori sangat setuju 

2. Alternatif jawaban (b), diberi skor 4, menunjukkan kategorisetuju 

3. Alternatif jawaban (c), diberi skor 3, menunjukkan kategoriragu-ragu 

4. Alternatif jawaban (d), diberi skor 2, menunjukkan kategoritidak setuju 

5. Alternatif jawaban (e), diberi skor 1, menunjukkan kategori sangat tidak setuju. 

(Sugiyono,2011:121).  

 

L. Teknik Pengujian Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang benar, maka instrumen harus memenuhi persyaratan 

tertentu. Instrumen yang baik dalam penelitian harus memenuhi dua persyaratan 

yaitu valid dan reliabel. Maka, instrumen harus melalui tahap uji validitas dan 

reliabilitas sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mngukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2007:172). 

Pengujian validitas dilakukan dengan analisis faktor, dimana menurut 

Sugiyono adalah dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam 

satu faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total.  

 

Uji validitas penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa anggota LDK 

(Lembaga Dakwah Kampus) IAIN Metro Lampung dengan mengambil 

sebanyak 30 responden. Adapun kriteria yang harus di penuhi untuk menilai 
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validitas instrumen tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung > r tabel, maka butir-butir pernyataan dari keusioner adalah 

valid. 

b. Jika r hitung < r tabel, maka butir-butir pernyataan dari kuesioner adalah 

tidak valid. 

c. Rumus korelasi Person Product Moment : 

 

 

 

Keterangan:  

Rxy : koefisien korelasi antara x dan y rxy 

N : Jumlah Subyek  

X : Skor item 

Y : Skor total 

ΣX : Jumlah skor item 

ΣY : Jumlah skor total 

ΣX2 : Jumlah kuadrat skor item 

ΣY2 : Jumlah kuadrat skor total 

(Arikunto, 2010:211-213). 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2016:121), reliabilitas adalah tingkat kemampuan atau 

konsistensi suatu alat ukur. Uji Reliabilitas adalah uji tingkat keandalan 

kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha. Apabila koefisien Cronbach Alpha (r11) > R tabel 

(0,60) maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel (Arikunto, 

2006:154). Rumus untuk menghitung reliabilitas instrumen dengan 

menggunakan Cronbach Alpha sebagai berikut: 
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Keterangan : 

r11 = Nilai Reliabilitass 

k  = Jumlah Item Pertanyaan 

Σ  = Nilai Varian Masing-Masing Item  

σ𝑡2 = Nilai varian total 

 

M. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah dengan 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

tengah diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 

2010:207).  

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan rumus regresi liniear 

sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

Rumus regresi liniear adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

y : Nilai variabel bebas yang diramalkan  

a  : konstanta 

b  : Kofisien regresi dari x 

x  : Nilai variabel terikat yang diramalkan 

 

𝑎 =
(∑𝑦)−(∑𝑥2)(∑𝑥)(∑𝑥𝑦)

𝑛−(∑𝑥2)  (∑𝑥)2
Sedangkan untuk mencari nilai a dan b digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 𝑏 =
[∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑥𝑦)]

𝑛(∑𝑥2) − (∑𝑥)2
 

y = a + bx 
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Keterangan : 

y  : Jumlah skor dari variabel terikat 

x  : Jumlah skor akhir dari variabel bebas 

n  : Jumlah sampel 

(Sugiyono, 2002: 221) 

 

N. Pengujian Hipotesis 

1. Uji t 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat signifikasi dari koefisien korelasi 

dengan menggunakan statistik Uji “t”. Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai thitung 

dengan ttabel  pada derajat kesalahan 5% (a = 0,05).Ketentuan yang dipakai untuk 

menarik kesimpulan ini adalah: 

a. Apabila nilai thitung> dari nilai ttabel atau nilai sig <0,05 (alpha) maka variabel 

bebasnya memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat dan 

hipotesis pertama ditolak serta hipotesis kedua diterima. 

b. Apabila nilai thitung< dari nilai ttabel atau nilai sig > 0,05 (alpha) maka variabel 

bebasnya tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel 

terikat dan hipotesis pertama diterima serta hipotesis kedua ditolak. 

Kekuatan hubungan antar variabel yang menunjukkan derajat hubungan yaitu 

korelasi (r) dapat dikategorikan sebagai berikut : 

<0,20 Hubungan rendah sekali; lemah sekali 

0,20 - 0,39 Hubungan rendah tetapi pasti 

0,40 - 0,70 Hubungan yang cukup berarti 

0,71 - 0,90 Hubungan yang tinggi; kuat 

>0,90  Hubungan yang sangat tinggi; kuat sekali; dapat diandalkan 

(Kriyantono, 2006:173). 
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2. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji R2 (uji determinasi) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Ketika nilai R2 

semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan 

variabl X memengaruhi variabel Y dimana 0 < R2< 1. Sebaliknya, ketika R2 

semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh 

variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model 

yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas 

yang diteliti terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2007:258). 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, permasalahan 

yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu mengenai seberapa besar pengaruh 

gaya retorika dakwah Ustadz Hanan Attaki terhadap perubahan sikap sabar pada 

pengurus Birohmah Universitas Lampung. Dari hasil analisis dan pembahasan yang 

telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa T hitung lebih besar dari T 

tabel (11.022>1,66055), dengan demikiana H1 diterima dan H0 ditolak, 

yang artinya terdapat pengaruh antara gaya retorika dakwah Ustadz Hanan 

Attaki terhadap perubahan sikap sabar pada oengurus Birohmah Universitas 

lampung. dan variabel X memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

variabel Y.  

2. Nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,418. Nilai ini 

mengandung arti bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah 

sebesar 41,8 % yang dikategorikan berpengaruh pada level sedang. Untuk 

dapat mempengaruhi perubahan sikap sabar dengan nilai sebesar 41,8 % 

harus memperhatikan indikator – indikator yang ada dalam gaya retorika itu 

sendiri seperti gaya bahasa, gaya irama suara, dan gaya gerak tubuh. 

Kemudian daya tarik secara fisik juga perlu diperhatikan seperti cara 

berpakaian. Adapun indikator lain yaitu kemampuan berbahasa meliputi 

komunikasi verbal disampaikan menggunakan bahasa yang dapat 

disesuaikan dengan keadaan audiens, lalu pesan yang disampaikan harus 

sesuai dengan kebutuhan serta memberikan solusi, dan yang terakhir yaitu 

media sebagai indikator pendukung seperti media Youtube. Nilai tersebut 
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menentukan bahwa komunikasi antara penonton memberikan pengaruh 

terhadap sikap sabar pada pengurus Birohmah Universitas Lampung. 

Sedangkan 68,2 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

3. Pengaruh gaya retorika dakwah Ustadz Hanan Attaki dengan nilai yang 

diperoleh oleh peneliti memberikan gambaran bahwa gaya retorika yang 

dilakukan Ustadz Hanan Attaki berperan sebagai strategi penyampaian 

pesan dakwah yang dapat menimbulkan dampak secara kognitif dan afektif. 

Bentuk perubahan kognitif akibat penyampaian pesan tersebut mencakup 

pada gaya bahasa dan gerak tubuh Ustadz Hanan Attaki. Sedangkan secara 

afektif merupakan kondisi pesan dan informasi yang disampaikan melalui 

media youtube menibulkan kesadaran bagi pengurus Birohmah Universitas 

Lampung. selanjutnya menimbulkan kecenderungan sikap sabar pada 

penontonnya. 

 

B. Saran  

Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa 

saran yang dapat diperhatikan, antara lain:  

 

1. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya, dapat lebih 

mengembangkan variabel terikat. Tidak hanya sampai pada sikap 

kecenderungan bertindak saja, tetapi sampai pada tahap tindakan bukan 

hanya sikap tetapi perilaku.  

2. Saran yang diajukan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian ini 

adalah agar kedepanya lebih banyak lagi literatur yang dikemas secara 

lengkap tertama dalam segi media baru semacam youtube, karena nantinya 

media-media lama akan tertnggal dengan media baru. Maka dari itu perlu 

adanya aktifis terutama dari dakwah untuk menjadikan media baru menjadi 

ladang dakwah kedepannya 
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